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HSB PÅ 30 SEKUNDER
VEM ÄGER HSB? 
Alla medlemmar! Med cirka 605 000 medlemmar, varav majoriteten boende och bosparare, 
är HSB Sveriges största bostadskooperation. 

VAD GÖR HSB? 
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – totalt cirka  
25 000 hyresrätter och 335 000 bostadsrättslägenheter. HSB (i samarbete med Swedbank) 
erbjuder också Sveriges största bosparande vilket ger möjlighet till förtur till HSBs befintliga 
och nya hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter i hela landet. 

HUR FUNKAR DET? 
Både de boende själva och bostadsrättsföreningarna är medlemmar i, och därmed ägare till, 
den regionala HSB-föreningen. HSB Riksförbund ägs av dessa 28 regionala HSB-föreningar. 

HUR BÖRJADE DET? 
HSB grundades 1923 i bostadskrisens Stockholm. Idén var att ge människor tillgång till fler  
och bättre bostäder. Genom bosparande kunde man bygga bostäder som medlemmarna 
sedan fick möjlighet att köpa. 

ORGANISATION

605 000 MEDLEMMAR

3 900 bostadsrättsföreningar

28 regionala HSB-föreningar

HSB RIKSFÖRBUND
Ekonomisk förening

HSB PROJEKTPARTNER AB HSB FINANSSTÖD ABHSB AFFÄRSSTÖD AB
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Det går bra för HSB. Medlemsantalet stiger stadigt, 
byggstarterna når nya höjder och det goda ekonomiska 
resultatet under 2017 skapar gynnsamma förutsätt-
ningar för framtiden. 

Det är få som inte känner igen den karaktäristiska 
skölden som pryder de fastigheter som HSB förvaltar. 
Det är inte så konstigt. Det finns HSB-sköldar över hela 
landet, i nästan alla Sveriges kommuner, och var tionde 
svensk bor idag i en lägenhet som HSB förvaltar. Sedan 
starten 1923 har vi på HSB arbetat för att skapa det 
goda boendet och byggt omkring en halv miljon  
bostäder. För oss innebär det goda boendet trivsamma, 
bekväma och hållbara bostäder i kombination med  
att de som bor ska ha inflytande över sin egen bostads-
situation. För mig är därför HSB-skölden en stolt  
symbol för det samhällsbyggande som vi varit en del  
av i snart 100 år.

Men kvantitet i all ära, för att klara konkurrensen 
och ta ett stort samhällsansvar krävs kvalitet. HSBs för-
bundsstyrelse har beslutat om en gemensam strategi för 
hållbar tillväxt, baserad på nationella och internationella 
riktlinjer, rekommendationer och mål för hållbarhet.  
I strategin finns fokusområden som handlar om resurs-
effektivitet, klimat, tillväxt av hållbara tjänster och pro-
dukter och att vara en viktig aktör för det hållbara sam-
hället. Det är ett tydliggörande och en naturlig utveckling 
av HSBs ständiga hållbarhetsarbete, men ska också ses 
som ett viktigt bidrag till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. 

Bostadsrätten står sig stark. Även om hyresrätten  
fyller en viktig funktion på bostadsmarknaden, är 
bostadsrätten det mest ekonomiskt fördelaktiga boendet 
över tid. Idén om att äga tillsammans, utan vinstintressen 
och till självkostnad, är lika aktuell nu som för hundra 

år sedan. Vi kunde dock se ett skifte på marknaden för 
bostadsrätter under 2017. Från att trycket på bostads-
rätter varit exceptionellt under en längre tid gick vi 
under hösten över i ett läge som mer liknar det normala. 
HSBs ambition för bostadsbyggande ligger fast, vi  
planerar att bygga omkring 2 000 bostäder per år de 
kommande åren.

Men även om det går bra för HSB går det inte bra 
för alla som behöver en egen bostad. Idag har många 
unga och unga familjer svårt att hitta ett eget hem,  
särskilt i storstadsregionerna. Sverige saknar idag en 
långsiktig social bostadspolitik. Min förhoppning är att 
partierna kan mötas över blocken efter riksdagsvalet i 
höst och hitta en hållbar lösning på bostadskrisen.

 En sak kan jag i alla fall säga med säkerhet: HSB 
kommer fortsätta opinionsbilda och uppvakta politiker 
för att få till stånd en ny bostadspolitik som tar större 
socialt ansvar och som skapar större möjligheter för 
unga och mindre kapitalstarka grupper att köpa en 
bostadsrätt. För HSB ser vi detta som ett långsiktigt och 
viktigt arbete.

I det dagliga arbetet måste vi emellertid se till att 
HSB-skölden faktiskt fästs på fastigheten och att huset 
och vår organisation vårdas. Ansvaret ligger ofta på 
någon av HSBs 35 000 förtroendevalda. Och på våra  
4 000 medarbetare som ser till att skölden skruvas upp 
och tar hand om fastigheten. Ett varmt tack till er alla.

Anders Lago  
Förbundsordförande HSB Riksförbund

FÖRBUNDSORDFÖRANDE HAR ORDET

HSB-SKÖLDEN EN 
HOPPFULL SYMBOL 

FÖR HÅLLBAR  
SAMHÄLLSBYGGNAD
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Utan trygga bostäder fungerar inte Sverige. HSB har 
sedan starten för snart 100 år sedan bidragit starkt  
till samhället genom att bygga trygga och bra boenden.  
Hittills har vi bidragit med omkring 500 000 bo städer, 
nära 1 700 av dessa påbörjades under 2017. 

Men även om vi har gjort stor nytta historiskt måste 
vi ständigt utvecklas. Omvärld, medlemmar och kunder 
ställer ständigt nya krav på oss som organisation. För att 
vi fortsatt ska vara en ledande samhällsbyggare har HSB 
kraftsamlat nationellt och bildat en ny nationell organisa-
tion. 2017 är året då HSB, en annars utpräglad federativ 
organisation, tog ny sats i en ny form för att möta behoven 
hos morgon dagens medlemmar och kunder. Den natio-
nella organisationen består av HSB Riks förbund, bostads- 
utvecklingsbolaget HSB ProjektPartner AB, IT- och  
digitaliseringsbolaget HSB Affärsstöd AB och nybildade 
betaltjänstbolaget HSB Finansstöd AB och får därmed 
en tydligare och mer transparent ägarstyrning. Det må 
låta abstrakt men det får konkreta och positiva effekter för 
HSBs verksamhet. Genom den nya nationella organisa-
tionen skapade vi 2017 utrymme för en stor satsning  
på digitala tjänster. Även om vi är framgångsrika idag 
behöver HSB bli ännu bättre inom det digitala området. 
HSBs satsning på digitala tjänster ska särskilt underlätta 
arbetet för styrelserna i bostadsrättsföreningarna. Men 
den ska också resultera i tjänster riktade direkt till med-
lemmar och boende. 

HSB har varit delaktiga i Almedalen i många år, men 
2017 genomförde vi en större gemensam satsning där  
vi hade en uppskattad mötesplats för bostads- och fastig-
hetsbranschen. Detta kommer vi att fortsätta utveckla 
under det kommande året.

Under 2017 firade vi att hyresgästerna nu har bott 
i det unika forskningsboendet, HSB Living Lab, i ett år. 
Vi presenterade samtidigt över 40 pågående forsknings-
projekt som är igång i huset. Med HSB Living Lab vill  
vi fortsätta vår stolta innovationshistoria och skapa fram-
tidens hållbara boende. 

Men allt är inte nytt. HSBs bosparande har varit ett 
självklart erbjudande sedan begynnelsen. Nu har HSB 
omkring 130 000 bosparande medlemmar och antalet 
bosparare ökade med 10 procent under 2017. Fler och 
fler inser att ett sparande med möjlighet till dubbla  
förturer till boende är attraktivt. 

Det fortsatta bostadsbyggandet då? Jo, HSB fortsätter 
att bidra till det goda boendet, det vill säga trygga och 
bra bostäder. Den nya nationella organisationen kommer 
att ha resurser att säkra en fortsatt hög nyproduktionstakt 
på cirka 2 000 bostäder per år. 

Det är en stor ära att vara med och leda HSB och  
jag vill rikta ett särskilt stort tack till alla medarbetare 
för det stora utvecklingsarbete som bedrivits under året. 
Jag vill även särskilt tacka HSB-föreningarna för stöd 
och stort engagemang i den pågående förändringsresan. 
Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra  
väldigt mycket. Det visar inte minst det vi åstadkommit 
under 2017.

Pernilla Bonde 
Vd HSB Riksförbund

VD HAR ORDET

HSB STORSATSAR  
PÅ DIGITALA  

TJÄNSTER 
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ÅRET SOM GÅTT – HSB RIKSFÖRBUND

HSB-STÄMMAN 2017 
Årets HSB-stämma ägde rum den 31 maj – 1 juni på Arlanda. 
Två viktiga beslut fattades under stämman. Det ena var att 
HSBs strategi för hållbar tillväxt ska integrereras med HSBs 
kompass, det gemensamma styrdokument som innehåller 
vision, uppdrag och strategier med nyckeltal och som visar 
vägen i arbetet med att skapa det goda boendet. Det andra 
beslutet var en ändring av stadgarna i syfte att genomföra 
förslaget på en ny gemensam nationell organisation. 

HISTORISK KRAFTSAMLING INOM HSB 
HSB har gjort en historisk kraftsamling i och med bildandet av ”en gemensam 
organisation för HSBs nationella verksam heter”. Vi är nu en samlad koncern 
med HSB Riksförbund, HSB ProjektPartner AB, HSB Affärsstöd AB och det 
nybildade betaltjänstbolaget HSB Finansstöd AB.

Denna samordning gör att vi bättre kan möta utvecklingen i vår omvärld, som går  
allt snabbare. Medlemmar, kunder och bostadsrättsföreningar har nya och allt större 
krav på HSB-föreningarna. Det i sin tur leder till ökade krav på samordning, utveckling 
och digitalisering i hela HSB. Den nya nationella organisationen gör det lättare för 
HSB-föreningarna att styra över de nationella resurserna och dra nytta av dess 
kompetenser. HSB har nu ökat sina möjligheter att ligga i framkant i boendebranschen 
även i framtiden.

Det formella beslutet om att bilda en gemensam organisation fattades på vårens 
HSB-stämma, integrationsfasen och implementeringsprojekt påbörjades under hösten 
2017. Transaktionen och koncernbildningen, där HSB-föreningarnas aktier i HSB 
ProjektPartner AB löstes in mot medlemsinsatser i HSB Riksförbund, genomfördes  
31 december 2017. Uppdaterad  

HSBs kompass 
I maj 2017 godkände HSB-stämman 
den nya kompassen där hållbarhets- 
målen integrerats. Målen är kopplade 
till våra fyra fokusområden resurs-
effektivitet, klimat, tillväxt av håll-
bara tjänster och produkter och  
att vara en viktig aktör för det  
hållbara samhället. 

STYRDOKUMENT FÖR 2018 OCH FRAMÅT

HSBs KOMPASS
– VÄGEN MOT DET GODA BOENDET

HSB RIKSFÖRBUND

Över 300 personer deltog på HSB-stämman, av dessa 
var 163 fullmäktige och 65 biträden från 26 HSB- 
föreningar. Övriga deltagare var förbundsstyrelsen, 
revisorer, valberedning, gäster och personal. För  
första gången kunde HSB-stämman följas i realtid 
även av de som inte var på plats, genom en livesänd-
ning av stämman på HSBs gemensamma intranät.

Över 300  
personer deltog  

på 2017 års  
HSB-stämma
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ÅRET SOM GÅTT – HSB RIKSFÖRBUND

INTRESSENTDIALOGEN
Regelbundna avstämningar med alla våra intressenter 
är en viktig del i vårt arbete. Den återkoppling vi får 
genom avstämningarna är oerhört värdefull och ligger 
också till grund för de uppdateringar som görs avseende  
strategier och mål. Under 2017 gjordes en avstämning 
med intressentgruppen leverantörer och partners. 
Under 2018 planeras dialoger med samtliga övriga 
intressentgrupper: medarbetare, kunder, medlemmar 
och samhället – lokalt och globalt.

Från dialogen med leverantörer och partners tar 
HSB med sig vikten av goda avtalsmetoder och anti-
korruption, vilket ska lyftas och diskuteras vidare i olika 
forum inom organisationen. I samband med detta  
kommer HSB att titta närmre på införandet av revisioner 
och själv skattningstest. 

HSB FÖR MEDLEMMARNAS TALAN
Ända sedan starten har HSB varit med och tagit ansvar för samhällsutvecklingen. Det ingår i vårt uppdrag att till
sammans med medlemmarna skapa det goda boendet. En del i det arbetet är att påverka villkoren för boendet genom 
att ge vår syn på politiska förslag och driva frågor som är viktiga för våra medlemmar och bostadsmarknaden i stort. 

Det handlar om att påverka regering och riksdag för  
att få en långsiktigt hållbar bostadspolitik, att genom 
ändrat regelverk få fler att förstå ekonomin i bostads-
rättsföreningar och få till stånd ett stöd för bosparande. 
Vi bevakar även EU-parlamentet, där allt fler beslut  
fattas som berör bostadsfrågan.

Under 2017 fick HSB Riksförbund drygt 140 debatt-
artiklar publicerade. Vi släppte två rapporter som fick 
stor uppmärksamhet i båda riks- och lokalmedier, med 
sammanlagt över cirka 150 artiklar. Den ena handlade 
om trångboddhet och den andra om möjligheten att 
köpa bostad för unga hushåll. Under 2017 släppte Nils 
Holgersson-gruppen tre rapporter som fick sedvanligt 
omfattande genomslag. HSB svarade på drygt 30  
remisser från regering och myndigheter inom allt från 
klimat anpassade bygg regler till stärkt konsumentskydd 
på bostadsmarknaden.

Ett urval av de frågor som vi har arbetat med under året. 
HSB har:

• tillsammans med branschen tagit fram ett nytt förslag 
på mer lättbegripliga årsredovisningar till bostadsrätts-
föreningar som vi lämnat till regeringen. 

• som aktiv medlem i Solelkommissionen varit en 
ledande aktör som fick regeringen att slopa skatten  
på solel. 

• tillsammans med Nils Holgersson-gruppen fört upp 
frågan om orimligt höga elnätspriser på den politiska 
dagordningen.

• med Mabo-gruppen opinionsbildat om att boende 
inte ska betala dubbelt för insamling av förpackningar. 

• drivit frågan om behovet av ny social bostads politik  
så att fler människor ska kunna hitta ett eget hem, 
bland annat genom att visa på behovet av ett statligt 
stöd till bosparande.

• opinionsbildat om att de boende inte ska behöva 
betala för Postnords rationaliseringar genom krav på 
fastighetsboxar i alla trapphus där sådana inte finns. 

• drivit frågan om vikten av bättre fungerande regler  
för bostäder med tomträtt.

• deltagit i Almedalen, där vi tillsammans med politiker 
och bostadsbranschen diskuterade hur vi kan utveckla 
det goda boendet. 
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EN HÅLLBAR FRAMTID MED  
KOOPERATIONEN SOM AFFÄRSMODELL
HSB vill bidra till en hållbar framtid för fler människor. Kooperationens affärs modell är  
ett bra verktyg för att uppnå detta. Därför engagerar sig HSB nationellt och globalt för  
att sprida information om kooperation, bidra till uppstarten av kooperativ samt påverka 
villkoren för kooperativa verksamheter i världen. Det sker på många olika sätt:

ÅRET SOM GÅTT – HSB RIKSFÖRBUND

DSF – skärpt  
behandling av  
personuppgifter 
Under hösten 2017 inledde HSB ett 
gemensamt projekt för att säkerställa  
en god regelefterlevnad avseende 
behandling av personuppgifter. Projektet 
är uppdelat i två faser. Inom ramen för 
fas ett har den nationella organisationens 
och ”pilotföreningen” HSB Stockholms 
behandling av personuppgifter inventerats. 
Under fas två kommer övriga HSB- 
föreningar och -bolag att erbjudas stöd 
med arbetet att säkra en god regel efter- 
levnad avseende behandling av person- 
uppgifter. 

I april 2016 beslutades det om ett nytt 
regelverk inom EU avseende behandling 
av personuppgifter – dataskyddsförord-
ningen. Förordningen börjar tillämpas i 
Sverige den 25 maj 2018 och innebär  
en skärpning av hur personuppgifter får 
behandlas. HSB behandlar personupp-
gifter och är därmed skyldiga att följa 
det nya regelverket.

•  I den nybildade föreningen Svensk Kooperation, 
som driver opinions bildning i frågor som rör 
kooperation i Sverige, finns HSB Riksförbunds  
vd Pernilla Bonde representerad i styrelsen.

•  I den globala organisationen International 
Cooperative Alliance (ICA), med 300  
medlemmar från drygt 100 länder, är HSBs 
förbunds ordförande Anders Lago styrelse-
medlem. Anders är även ord förande i  
Cooperative Housing International, vilket  
är den del av ICA som driver frågor som  
rör kooperativa bostäder. 

•  HSB stöder på många olika sätt bistånds-
organisationen We Effects arbete med hjälp  
till självhjälp och framväxten av kooperativa 
bostäder. På så sätt kan fler gå från slum  
till ett värdigt boende.

FÖRDJUPAD DIALOG  
MED FÖRENINGS- OCH 
BOLAGSBESÖK 

Under 2017 fortsatte HSB Riksförbund 
med den fördjupade dialogen i form av 
föreningsbesök till alla HSB-föreningar 
och gemensamma HSB-bolag. 26 
besök genomfördes och snittbetyget 
blev 4,2 på en femgradig skala. Syftet 
är att genom en konstruktiv dialog 
lyssna in HSB-föreningar och bolag för 
att maximera effektiviteten i organisa-
tionen och medlemsnyttan. Besöken 
kommer att fortsätta 2018. 

FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GEMENSAM KOMMUNIKATION 

Under 2017 förbättrades förutsättningarna för gemensam kommunikation inom HSB. 
Den uppdaterade kommunikationsstrategin antogs av Förbundsstyrelsen i december, 
tillsammans med ett förslag om gemensamma aktiviteter inom kommunikation och 
marknadsföring; aktiviteter som ska stötta HSBs affär och stärka varumärket. 

Kommunikationsstrategin kompletteras av en varumärkesplattform, som även 
denna påbörjades under 2017. Plattformen beskriver vilka HSB är, vart vi ska och  
vad vi ska kommunicera. Strategin i sin tur beskriver hur vi tar oss dit med hjälp av 
kommunikation, det vill säga hur vi ska kommunicera.

Ett viktigt kommunikationsstrategiskt ställningstagande är att HSB ska uppfattas 
som ”den främsta boendeaktören – idédriven och medlemsägd – som erbjuder mig  
det goda boendet”. Vi vill förstärka de positiva värden som HSB associeras med,  
som seriösa, trygga och folkliga, och addera andra viktiga värden som hållbarhet,  
det gemensamma ägandet och möjligheten att påverka.

Vårens mätning av NMI (nöjd medarbetarindex) och MMI (motiverad  
med arbetarindex) visade på starkt förbättrade siffror. De uppsatta målen  
för 2017 överträffades med råge. Riksförbundets ledningsgrupp har beslutat 
att områdena arbetssituation och arbetsbelastning ska bevakas särskilt.  
Förhoppningen är att tydligare ”årshjul” och avdelningsplaner per avdelning 
ska kunna leda till förbättrat arbetstempo och minskad arbetsbelastning  
och att tydligare roller och förväntningar ska kunna förbättra området 
arbetssituation. Alla avdelningar har gått igenom sina respektive resultat  
av NMI, MMI och temperaturmätning, och tagit fram handlingsplaner.  
En gemensam workshop om NMI hölls under med arbetardagen i juni. 

Nöjdare medarbetare, men fortsatt koll  
på arbetssituation och arbetsbelastning

Kooperativet COVICHOLUMARL 
medlemmar består till 75 procent av 
kvinnor. Kooperativet är det största i 
regionen och det enda som leds av 
en kvinna. Sarahi Carranzas har varit 
ordförande sedan starten 2010. 



HSB Riksförbund klimatpåverkan
En långsiktigt hållbar bostadssektor är en nödvändighet 
för att klara framtidens klimat. Som Sveriges största 
bostadsorganisation vill HSB ta sitt ansvar för att minska 
klimatavtrycket. HSB Riksförbunds mål är att från basåret 
2008 minska klimatpåverkan från verksamheten med: 
• 40 procent till 2020
• 75 procent till 2023
• nära 100 procent till 2030

HSB Riksförbund mäter årligen klimatpåverkan från  
sin verksamhet, se fördelning av utsläpp nedan. 

Greenhouse  
Gas Protocol  
Scope

Utsläpp- 
kategori Ton CO2

% andel av  
total ton CO2

2 El lokaler 0,69 1

Fjärrvärme lokaler 3,27 5

3 Flygresor 54 89

Tågresor 0,21 1

Bilresor 2,47 4

Total 60,64 100%

Klimatpåverkan mäts enligt den internationella  
standarden Greenhouse Gas Protocol, scope 1– 3.  
Klimatberäkningen innefattar utsläppen av växthus-
gaserna CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 och NF3.

HÅLLBARHET
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HSB Riksförbunds arbete i bygg- och fastighetsbranschen
HSB Riksförbund är, i samverkan med myndigheter  
och andra aktörer, en aktiv part i att flytta branschens 
hållbarhetsarbete framåt. Under 2017 har vi varit  
engagerade i bland annat:
• Ordförandeskap i Miljöbyggnads operativa råd och 

aktivt deltagande i utvecklingen av miljöcertifierings-
systemet för byggnader – Miljöbyggnad 3.0.

• Delaktighet i utveckling av verktygslåda för livscykel-
analys av byggnaders klimatpåverkan, drivet av KTH 
och IVL Svenska Miljöinstitutet.

• Aktiv delaktighet i utveckling och lansering av sociala 
kriterier för byggprodukter i Byggvarubedömningen. 

• Aktiv delaktighet i utvecklingen och lanseringen av 
eBVD2015, ett format för miljöinformation för  
byggvaror.

• Expertkompetens i den statliga utredningen om  
energisparlån.

• Rundabordssamtal om avfall med miljöminister  
Karolina Skog.

• Dialog med Kommittén för moderna byggregler  
om klimat- och miljöpåverkan. 

• Deltagande i Boverkets arbete med livscykelanalyser 
för byggnadsverk och redovisning av byggnaders  
klimatpåverkan.

HSB Riksförbunds stöd till HSB-föreningarna  
och bolagen 
I hållbarhetsarbetet innebär detta bland annat att  
stödja HSB-föreningarna och bolagen med att: 
• mäta sin klimatpåverkan,
•   med stöd av ISO 26000 införa systematiskt  

hållbarhetsarbete,
• med GRI som standard redovisa hållbarhets- 

arbetet.

 

Anställda Ton CO2
Kg CO2/ 
anställd

Minskning 
sedan 2008

36 61 1 684 - 44%
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HSB AFFÄRSSTÖD – LEDER DEN  
DIGITALA OMSTÄLLNINGEN

HSB Affärsstöd är, som helägt dotterbolag till HSB  
Riksförbund, HSBs gemensamma IT- och digitaliserings-
bolag. Här utvecklas, förvaltas, implementeras, mark-
nadsförs och samordnas gemsamma IT-, e-tjänster och 
ramavtal. Under året lanserades sex nya tjänster sam-
tidigt som vidareutveckling av cirka 30 tjänster utfördes.

HSB Affärsstöds uppdrag är att leda den digitala 
omställningen i HSB genom att ge HSB-föreningarna 
och -bolagen bästa möjliga förutsättningar att leverera 
boende och förvaltningstjänster i toppklass samt att  
vara en samhällsbyggare att räkna med. 

TYDLIGHET I UPPDRAGET
Vid årsskiftet 2016/2017 flyttades samordning/verk-
samhetsstöd och inköpsfunktionen från Riksförbundet 
till Affärsstöd. Samordningsfunktionen inklusive  
verksamhetsstödet bildade ett eget affärsområde och 
etablerade den verksamhetsnära IT-förvaltningen och 
användar stödet inom pm3-modellen. Inköpsfunktionen 

inkorporerades på marknadsavdelningen för att stärka 
förutsättningarna att jobba med införsäljning och  
kommunikation av ramavtalen. Övergångarna var ett 
led i att renodla Riksförbundets idéburna uppdrag  
och samt idigt samla den affärsnära verksamheten i 
Affärsstöd.

FRÅN KLARHET TILL KLARHET
HSB Affärsstöds första stora projekt var att landa ett 
gemensamt verksamhetssystem för HSB-föreningarna. 
Det arbetet resulterade i tjänsten HSB Fastighet &  
Medlem som nu är implementerad hos en majoritet  
av HSB-föreningarna. I år var det dags för nästa stora 
lansering – HSB Ekonomi. Parallellt som tjänsten 
utvecklades och implementerades skedde förvaltnings-
etableringen. Här har samarbetet mellan HSB-fören-
ingar, leverantören och de olika affärsområdena inom 
HSB Affärsstöd varit avgörande för att få tjänsten  
på plats.

”En gemen- 
sam målbild  
i en alltmer  
digitaliserad  

omvärld”
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ÅRET I SIFFROR
20 uppgraderingar  
Vi underhåller de HSB-gemensamma systemen löpande  
och har under året för alla våra kunders räkning genomfört 
inte mindre än 20 st uppgraderingar av våra system.

310 servrar inflyttade till Molnet  
Under året har HSB Affärsstöd flyttat 310 servar från egen 
hårdvara till Tieto One Cloud. Syftet med flytten är att få  
en mer driftsäker, flexibel och kostnads effektiv driftsmiljö. 

140 nya kundavtal tecknades under året. En hel del av 
avtalen inom ramen för All for One, men även utanför 
projektet. Anslutningsgraden för våra tjänster ökar stadigt.

140 implementeringar av:  
Webb rapporter, Digital fakturahantering, Beslutsstöd, 
Föreningsdokument, Bunden placering, Köhantering, Panter, 
Ändringsanmälan, Attestordning, Överlåtelser, AAA, Hyresrät-
ter, Baspaket medlem/kund, Medlem online, Ekonomi, 
Fastighet & Medlem och Mitt HSB.

2 miljoner inloggningar till våra e-tjänster har skett under 
året. Antal inloggningar ökar stadigt och sker fortfarande 
främst under arbetstid, men även på kvällar och helger.

10 000 ärenden har vi löst inom ramen för användarstöd 
och IT-support. 

36 624 transaktioner i HSB Överlåtelser  
Processen för överlåtelser är i det närmaste helt automatiserad 
och involverar både köpare, säljare, mäklare och brf.

50 844 transaktioner i HSB Panter:  
Pantprocessen är även den automatiserad och fler och fler 
panter passerar genom systemet dagligen.

21 kundbesök  
Samtliga kunder erbjöds fysiska besök av HSB Affärsstöd 
under året, men inte alla hade tid eller möjlighet. Vissa träffar 
skedde istället via video eller telefon på kundens begäran.

100 leverantörsbedömda ram avtalspartners  
I processen för att välja ut ramavtalsleverantörer till HSB görs 
en bedömning av leverantören kring frågor inom bland annat 
hållbarhet, miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande. 

TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE
Digitaliseringsresan i HSB har en extra dimension och 
utmaning i federationens struktur – börläget är kristall-
klart men nuläget kan skilja sig markant hos våra 28 
HSB-föreningar. Det glappet minskade betydlig när  
11 HSB-föreningar gick samman i ett gemensamt projekt, 
All for One, och anslöt sig till Affärsstöds tjänster HSB 
Fastighet & Medlem samt HSB Ekonomi och ett urval av 
våra e-tjänster.

KUNDDIALOG AV VIKT
Helt avgörande för HSB Affärsstöds utveckling är en 
nära dialog med våra kunder, det vill säga HSB-fören-
ingarna. Inte mindre än 97 procent av HSBs medlemmar 
var representerade, via sina HSB-föreningar, vid årets 
kunddialog den 24 augusti. Träffen fick genomgående 
höga betyg i utvärderingen och inte mindre än 94 pro-
cent tycker att vi ska fortsätta arrangera liknande träffar. 
Keynote speaker Susanne Bergh från Länsförsäkringar 
var det föredrag som uppskattades allra mest.

INSIKT SOM KONKURRENSFÖRDEL
I projektet ”En gemensam målbild i en alltmer digitali-
serad omvärld” fick vi flera mycket värdefulla insikter. 
En av dessa var att våra medlemmar och slutkunder  
har en ganska homogen behovsbild och en annan var 
att de skillnader vi internt i HSB ibland fastnar i ligger  
mer på regionföreningsnivå än på slutkundsnivå. Kund-
validerande processer ska tas fram tillsammans med 
metoder som involverar medlemmar och slutkunder  
i utvecklingsprocessen, allt för att framtidssäkra våra 
digitala tjänster.

MINA SIDOR BLIR MITT HSB
Efter att två olika utvecklingsprojekt, Mina Sidor 1.0 
och Digitalt Medlemsbevis slagits samman till ett, lanse-
rades vid halvårsskiftet det nya inloggade gränssnittet  
på hsb.se – Mitt HSB. Här får medlemmar, kunder och 
intressenter en samlad bild av sin relation med HSB. 
Dessutom kunde vi avveckla plastkorten som hittills varit 
formen för medlemsbevis i HSB. Projektet överlämnade 
vidare önskemål och synpunkter som avgränsats i den 
första leveransen till uppföljningen, Mitt HSB 2.0, som 
fortskrider under 2018. Målet är att uppnå branschens 
bästa digitala kundmöte.

NU SKRIVS HISTORIA
Drygt 97 procent av aktierna i HSB ProjektPartner  
såldes av HSB-föreningarna till förmån för medlems-
andelar i Riksförbundet i syfte att frigöra gemensamt 
utvecklingskapital. Händelsen är historisk och visar  
tydligt på den övertygelse som råder i HSB – det är dags 
att samverka på riktigt. 

KLIMATPÅVERKAN AFFÄRSSTÖD

Greenhouse  
Gas Protocol  
Scope

Utsläpp- 
kategori Ton CO2

% andel av  
total ton CO2

2 El lokaler 0,57 1 %

Fjärrvärme lokaler 2,68 5 %

3 Flygresor 47,30 3 %

Tågresor 0,52 0 %

Bilresor 4,36 1 %

El till IT drift återstår 85 %

Total 55,43 100 %%

Antal  
anställda 

Ton CO2e kgCO2e/ 
anställd

40 55,43 1 386
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HSB PROJEKTPARTNER  
STÄRKER HSBs POSITION  
PÅ BOSTADSMARKNADEN 

HSB ProjektPartner är HSBs nationella nyproduktions-
bolag och en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. 
2017 produktionsstartade HSB ProjektPartner 1 028 
bostadsrätter utanför Stockholmsområdet. Genom den 
samlade nationella kompetensen kan HSB ytterligare 
stärka positionen på bostadsmarknaden. Vi skapar  
bostäder för nya generationer med projekt som HSB 
Living Lab och satsningen HSB 100, förenat med vårt 
finansiella ansvar för Sveriges största bosparande.  
Bolaget är HSB-föreningarnas partner i nyproduktionen 
och utvecklar bostäder till medlemmarna i Sveriges 
största bostadskooperation.

TILLVÄXT OCH NYTÄNKANDE INOM BOSPARANDET
För ett par år sedan lanserades HSBs nya bosparande. 
Bosparandet utvecklas och hanteras av HSB Projekt- 
partner. Det är ett unikt sparande som ger möjlighet till 
dubbla förturer, dels till nyproduktionen men också till 
HSBs utbud av hyreslägenheter. Sedan lanseringen har 
tillväxten varit stark, både sett till antal bosparare och 
totalt sparat kapital. 2017 märktes de etiska fonderna 
med Svanen. 

HSBs bosparande erbjuder tre olika sparformer:
• HSB Bosparkonto
• HSB Fasträntekonto
• HSB Fondkonto  

(Svanenmärkta fonder)

Fakta om bosparandet
• Antal bosparare vid årsskiftet 2017/2018:  

cirka 129 000 (117 000). 
• Det totala bosparkapitalet vid årsskiftet 2017/2018: 

drygt 3,6 miljarder kronor (3,3 mdr). 

Mål för bosparandet 
• Mål för antalet bosparare, årlig ökning: 10 %.
• Mål för kapitalet i bosparandet, årlig ökning: 7 %.
• Ett mål är även att HSBs bosparare ska köpa  

nyproduktion. 

LYCKAD SÄLJSTART NÄR HSB 100 HADE PREMIÄR
HSB 100 är tänkt som en dörröppnare till bostads-
marknaden eftersom HSB vill bygga mer för fler. Det allra 
första HSB 100-projektet att nå marknaden var brf Häll-
backen i Luleå. Projektet säljstartade under våren 2017. 

HSB 100 
Att bygga bostäder för fler är prioriterat för HSB. Därför 
har vi, med anledning av att vi snart firar 100 år, initierat 
en bred satsning på att bygga bostäder med en prislapp 
som ger fler en chans att ta sig in på bostadsmarknaden. 
Karaktäristiskt för bostäderna inom HSB 100 är att:
• istället ska vara prisvärda och ytsmarta lägenheter  

för målgrupper med genomsnittsinkomster på  
respektive ort,

• de kan vara både hyresrätt och bostadsrätt,
• de ska innehålla smarta lösningar för lägenhets- 

disposition, inredning och gemensamma ytor,
• de ska kunna utvecklas för både nya lägen och  

i befintlig bebyggelse,
• de ska ha samma kvalitetskrav som för övrig  

nyproduktion inom HSB, 
• husen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

MILJÖCERTIFIERING
Vi arbetar för att byggnaden ska miljö- 
certifieras och nå nivå byggnadsbetyg  
silver enligt systemet Miljöbyggnad.  
Det innebär omtanke om vår miljö,  
hälsosam och behaglig innemiljö med 
hållbara material och att husen har  
högt ställda energikrav.

Miljömärkt
1234 5678

SV
ANENMÄRKET

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den  
statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr.  
Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. 

NÖJDA KUNDER

Under 2017 hade HSB ProjektPartner ett NKI (Nöjd kundindex) 
för inflyttning på 76 (av 100) och NKI Garanti på 76 (av 100). 
HSB är branschledande på NKI Garanti, ett mått på hur nöjda 
kunderna är med sitt nya boende två år efter inflyttningen. 
Branschsnittet är som en jämförelse: 72 för inflyttning och  
69 för garanti. 
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HSB LIVING LAB FYLLDE ETT ÅR 
Drygt trettio personer bor sedan mitten av 2016 mitt i 
ett bostadslaboratorium på Chalmers tekniska högskola 
i Göteborg. Projektet ska pågå i tio år och är ett samver-
kansprojekt mellan intressenter från universitetsvärlden, 
staden och näringslivet. HSB, Chalmers och Johanne-
berg Science Park är huvudägare. Dessutom finns lång-
siktiga samarbetsavtal med ytterligare ett tiotal företag 
eller organisationer.

I HSB Living Lab studeras en rad delningseffekter. 
Många ytor är gemensamma och det finns både trivsel-
faktorer och andra effekter kring till exempel energian-
vändning som går att mäta och utvärdera. 

Svenska Institutet har valt att visa upp HSB Living 
Lab i sitt informationsmaterial om Sverige som presen-
teras via ambassader runt om i hela världen.

I ett samarbetsprojekt med Konstfack i Stockholm 
studeras hållbara beteendeförändringar. Genom att  
sortera matavfallet bättre, och som i det här fallet göra 
hönsfoder av det, minskade matsvinnet med 12 procent 
samtidigt som trivsel, diskussionsvågor och äggtillverk-
ningen steg markant. Projektet har en egen hönsstyrelse 
och även ett instagramkonto. Själva hönshuset är precis 
som HSB Living Lab byggt i moduler. Det 3D-printades 
från ett biobaserat material.

På HSBLivingLab.com kan du läsa mer om de olika 
forskningsprojekten som pågår i HSB Living Lab.

Uppdaterade mål för hållbarhet i nyproduktion
HSB ProjektPartner har antagit uppdaterade mål för hållbarhet 
i nyproduktion samt nya uppförandekoder för medarbetare 
och samarbetspartners. Hållbarhetsuppföljningen av verksam- 
heten har utökats för att landa i HSB ProjektPartners första 
årsredovisning med heltäckande hållbarhetsinformation.

Miljöbyggnad
Projekt med Miljöbyggnadscertifiering*: 74 % (2016 39 %)

Energiintensitet 
Genomsnittlig beräknad energianvändning: 68 kWh/kvm/år. 
Innebär att årets projekt i genomsnitt legat 30 % under 
energikravet i BBR för respektive ort från norr till söder  
(avser projekt inflyttade under 2017).

Mål hållbarhet i nyproduktionen:
Vi ska …
•  ha god styrning av miljö och hållbarhet genom hela våra 

projekt,
•  säkerställa att våra leverantörer och entreprenörer tar 

miljömässigt och socialt ansvar,
•  bygga hus med sund och behaglig inomhusmiljö och utan 

förekomst av farliga ämnen,
•  öka resurseffektiviteten och minska klimatpåverkan från 

byggproduktion och förvaltning, samt möjliggöra för de 
boende att leva resurseffektivt,

•  bygga hus som är anpassade till ett framtida klimat och 
bidrar till att utveckla och bevara ekosystemtjänster,

•  främja och underlätta hållbart resande för de boende,
•  verka för ett socialt hållbart boende,
•  bidra till ökad sysselsättning hos grupper långt från 

arbetsmarknaden.

*  Motsvarar 14 av 19 projekt inflyttade under 2017, varav 12 projekt  
har certifierat samtliga byggnader. (I 2016 års siffror är en Svanen- 
certifiering med.)

KLIMATPÅVERKAN PROJEKTPARTNER

Greenhouse  
Gas Protocol  
Scope

Utsläpp- 
kategori Ton CO2

% andel av  
total ton CO2

2
El och fjärrvärme 
fastigheter1 330 11%

El och fjärrvärme 
kontorslokaler2 16 1%

3
El och fjärrvärme 
Byggproduktion3 2 527 83%

Flygresor 100 3%

Tågresor 0,24 0%

Bilresor 67 2%

Total 3 042 100%

 Vi utvecklar  
bostäder för  

nya generationer
med projekt som  
HSB Living Lab  
och satsningen  

HSB 100.

1)  Avser köpt energi för de fastigheter PP äger tillsammans med regionförening-
arna där PP hanterar inköpen av energi. Totala utsläpp redovisas trots att 
ägandet oftast är 50% men varierar.

2)  Omfattar kontorsplatserna i Stockholm, Malmö, Uppsala (motsvarar platser  
för 84% av våra anställda). För scope 2 har ingen hänsyn tagits till eventuella 
elavtal med förnybar energi. Riksgenomsnitt för fjärrvärme används.

3)  Energi för de 19 projekt som avslutats 2017. För 4 projekt saknas fjärrvärme-
statistiken och ytterligare 2 har inte rapporterat alls. För dessa har schablon 
utifrån genomsnitt lagts till.

HSB ProjektPartner är HSBs nationella nyproduktionsbolag. HSB Bostad är HSBs 
nyproduktionsbolag i Stockholms län där HSB ProjektPartner äger 41 %. Under 
2017 produktionsstartade HSB sammanlagt cirka 1 700 bostadsrätter. 
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HSB FINANSSTÖD  
FÖR TRYGGA BETALNINGAR

I juni 2017 beslutades att HSB Finansstöd skulle startas  
som ett helägt dotterbolag till HSB Riksförbund. Syftet 
med att starta ett nytt nationellt bolag i HSB är i första 
hand att konsolidera HSBs betaltjänsterbjudande. HSB 
Finansstöd är att bolag under Finansinspektionens till-
syn, vilket ytterligare stärker och säkrar kvalitén på  
de tjänster som erbjuds HSBs kunder. Genom att  
konsolidera betaltjänsterna till ett bolag effektiviserar 
och förenklar HSB Finansstöd regelverksefterlevnaden 
och möjliggör en ökad samordning. 

HSB är en organisation som löpande följer regel-
utvecklingen och är lyhörd för dess förändringar. HSB 
har, givet de ökade regulatoriska kraven samt ökade 
kundkrav de senaste åren, aktivt arbetat med att stärka 
sin regelverksefterlevnad, riskhantering samt skapa 
enhetliga processer och system. HSB gör detta för att  
alltid kunna erbjuda våra kunder tjänster av hög kvalitet.

Syftet med den skärpta regelutvecklingen har varit 
dels att minska riskerna i de finansiella systemen och hos 
aktörerna; till exempel banker och finansinstitut, dels att 
öka konsumentskyddet, men också att öka insynen i vart 
pengar tar vägen och vem som i slutändan använder dem 
till vad.

Etableringen av HSB Finansstöd har påbörjats under 
2017 och kommer att slutföras under 2018. 

VISON – HSB FINANSSTÖD 

HSB Finansstöd AB skapar förutsättningar för att HSB ska vara 
den aktör som har det bästa anseendet inom boende genom att 
erbjuda HSB-föreningar och bolag möjlighet att utföra ekonomisk 
förvaltning av allra högsta kvalité med god regelverksefter-
levnad och kostnadseffektiva processer. 

AFFÄRSIDE – HSB FINANSSTÖD 

HSB Finansstöd AB ska bidra till ökad konkurrenskraft för HSB 
genom att säkra god regelverksefterlevnad samt hög effektivitet 
och kvalité för de betaltjänster som HSB erbjuder sina kunder. 

Klimatuppföljning HSB Finansstöd 
Under 2018 beräknas arbetet med klimatredovisningen 
påbörjas.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för HSB Riksförbund ekonomisk förening (769606-4760),  
lämnar härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges 
största bostadskooperation. HSBs drygt 605 000  
medlemmar äger 28 regionala HSB-föreningar, vilka  
i sin tur äger HSB Riksförbund. HSBs gemensamma 
uppdrag är att ”I samverkan med medlemmarna skapa det 
goda boendet”.

De regionala HSB-föreningarna utgör tillsammans 
en av Sveriges största förvaltare och erbjuder HSBs 
bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare energi- 
tjänster samt teknisk, ekonomisk och administrativ  
förvaltning. När HSB-föreningarna bygger nya bostäder 
har HSBs bosparare möjlighet till förtur. HSB är också 
fastighetsägare med ett betydande bestånd hyresrätter.

HSB Riksförbund är serviceorganisation och 
gemensam resurs för de regionala HSB-föreningarna 
som verkar över hela landet. HSB Riksförbunds upp-
drag är att ”Stärka vår idé och skapa värde för HSB-
föreningarna och dess medlemmar, utveckla HSBs 
gemensamma varumärke, stärka HSBs roll i samhället 
och på uppdrag av ägarna säkerställa effektivitet och 
hållbar tillväxt med fokus på medlem och kund”. Allt 
för att tillsammans med HSB-föreningarna erbjuda 
varje enskild medlem så stor nytta som möjligt.

HSB Riksförbund fungerar som en sammanhållande 
kraft inom HSB och agerar i enlighet med HSB- 
föreningarnas önskemål och behov. HSB Riksförbund 
ansvarar för den parlamentariska verksamheten på 
nationell nivå och driver projekt som direkt stödjer 
HSB-föreningarnas verksamhet gentemot medlemmar.  
Här samlas expertis inom prioriterade områden för  
att kunna företräda medlemmarna i bostadspolitiska 
frågor genom politisk lobbying och opinionsbildning. 
HSB Riksförbund verkar för bostadskooperationens 
idéer och för kooperativ utveckling utifrån de kooperativa 
grundprinciperna, exempelvis genom interna tionell 
samverkan och bistånd. HSB Riksförbund har ett  
över gripande ansvar för gemensamma styrdokument, 
intressent dialog och verksamhets uppföljning. Dess-
utom erbjuder HSB Riksförbund utbildningar, juridiska 
tjänster, anordnar konferenser och ansvarar för HSBs 
gemensamma kommunikation och marknadsföring. 
HSB Riksförbund producerar även medlemstidningarna 
"Hemma i HSB" och "Uppdraget".

HSB Riksförbund har följande helägda dotter-
företag; HSB Finansstöd AB, HSB Affärsstöd AB samt  
HSB ProjektPartner AB. 

Arbetande förbundsordförande är Anders Lago. 
Verkställande direktör är Pernilla Bonde. Föreningen 
har sitt säte i Stockholm.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

HSB Riksförbund
Verksamhetsåret har till stor del präglats av att det på 
HSB-stämman 2017 beslutades om att ändra föreningens 
stadgar för att möjliggöra bildandet av en gemensam 
organisation för HSBs nationella verksamheter. Därefter 
tog respektive HSB-förenings styrelse beslut om att sälja 
sina aktier i HSB ProjektPartner i utbyte mot medlems-
insatser i HSB Riksförbund. Dessa beslut möjliggjorde att 
HSB Riksförbund blev ägare till 97 procent av aktierna  
i HSB ProjektPartner AB den 31 december 2017.

Den nya organisationen skapar förutsättningar att 
öka utvecklingstakten samtidigt som HSB håller ihop  
idé och affär. 

Prioriterat uppdrag är att i samarbete med HSBs  
föreningar leda omställningen av HSBs verksamhet och 
affärsmodeller till en digitaliserad miljö, vilket kommer 
alla HSB-föreningar tillgodo, samtidigt som HSB ökar 
sina möjligheter att ligga i framkant i boende branschen 
även i framtiden. 

Ett annat viktigt beslut under 2017 var att bilda HSB 
Finansstöd AB. Företaget ska tillhandahålla betaltjänster 
med hög kvalitet och säkra god regel efterlevnad. Till- 
stånd att bedriva betaltjänstverksamhet söktes och erhölls 
under hösten av Finansinspektionen och arbetet har 
sedan bedrivits med mål att starta upp verksamheten 
under 2018.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Förvärvet av HSB ProjektPartner har inte påverkat  
koncernens eller moderföreningens nettoomsättning 
eller resultat då förvärvet skedde per den 31 december 
2017. 

Koncernen
Koncernens nettoomsättning under 2017 uppgick till 
262 (211) mkr vilket var en ökning med 24 procent. 
Den högre omsättningen förklaras av fortsatt volymökning 
i HSB Affärsstöd AB, av såväl antal kunder som nyttjande-
grad av bolagets tjänster samt av nystartad verksamhet i 
HSB Finansstöd AB. 

Resultat efter finansiella poster uppgick till -14,5 (-11,3) 
mkr vilket ligger i linje med ägarnas förväntan och upp- 
ställda finansiella mål. Det negativa resultatet är till sin 
helhet hänförligt till kostnader för samordningen av HSBs 
gemensamma process för affärs- och verksamhetsutveckling. 

Moderföreningen
Moderföreningens nettoomsättning ökade marginellt 
jämfört med föregående år och uppgick 2017 till 101 
(100) mkr. Resultat är i stort sett oförändrat jämfört mot 
föregående år. 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
KONCERNEN, tkr 2017 2016 2015 2014 2013

Intäkter 262 396 211 383 185 567 133 067 134 444

Resultat efter finansiella poster -14 547 -11 348 -12 355 2 199 1 167

Eget kapital 1 999 190 128 451 136 456 146 094 144 220

Balansomslutning 3 311 285 250 044 224 643 174 050 176 636

Soliditet (%) 60,4 51,4 60,7 83,9 81,6

Antal anställda 129 67 63 46 50

MODERFÖRENINGEN, tkr 2017 2016 2015 2014 2013

Intäkter 101 398 100 140 118 683 116 504 108 006

Resultat efter finansiella poster 533 527 -82 3 365 772

Eget kapital 1 971 558 143 644 143 447 143 525 142 177

Balansomslutning 2 048 882 217 583 218 652 170 074 168 324

Soliditet* ( %) 96,2 66,0 65,6 84,4 84,5

Antal anställda 34 45 42 46 50

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens tillgängliga likviditet uppgick per 31 
december 2017 till 888 (44) mkr varav 798 mkr avser  
förvärvad likviditet från HSB ProjektPartner AB.

Förvärvet av HSB ProjektPartner AB ökar det  
egna kapitalet och balansomslutningen väsentligt i både 
moderföreningen och i koncernen och ger en positiv 
påverkan på soliditeten. Soliditeten i koncernen  
uppgick den 31 december 2017 till 60,4 procent  
jämfört med 51,4 procent vid utgången av 2016. 
Ökning förklaras i sin helhet av förvärvet av HSB  
ProjektPartner AB. 

INVESTERINGAR
Koncernen har 69,4 (50,5) mkr i immateriella anlägg- 
ningstillgångar där 62,8 (41) mkr avser balanserade 
utvecklingskostnader för IT-system och 6,6 (9,5) mkr 
avser goodwill. Årets balanserade utvecklingskostnader 
är 30,8 varav 22,6 mkr är pågående projekt. En avkast-
ningsvärdering är genomförd, där framtida avtalade  
diskonterade intäkter jämförts med bokfört värde.  
Värderingen visar att det inte föreligger något ned-
skrivningsbehov av balanserade kostnader avseende 
E-tjänster samt bokförd goodwill.

RISKER I VERKSAMHETEN
Risker inom koncernens verksamhet föreligger främst  
i den inbromsning som sker på fastighetsmarknaden 
med ökade produktionskostnader, höjd räntenivå,  
svårighet att utveckla produkter och tjänster med  
den snabbhet och anpassning som krävs för att vara  
konkurrenskraftig, utmaningar i att attrahera spets-
kompetens samt varumärkesrisken. Koncernen  
arbetar utifrån en riskhanteringsprocess som löpande 
ska identifiera och värdera risker i verksamheten för 
att sedan bedöma eventuella åtgärder.

FRAMTIDA UTVECKLING
Fokus under 2018 är ökad synlighet där HSBs  
kooperativa idé och särart skall framhållas, gemensamma 
kommunikationsaktiviteter, ökat fokus på att hålla ihop  
medlemsfrågorna och att säkra en effektiv och transparent 
uppföljning av den gemensamma nationella verksamheten.

HSB ProjektPartner har under 2018 cirka 1 600 planerade 
produktionsstarter runt om i landet. För att klara detta är 
det viktigt att säljstarterna fortskrider enligt plan och att 
förvärv av byggrätter sker i samma takt som tidigare år.

Inför 2018 planeras en ökad digitaliserad utvecklings-
takt som ska leda omställningen mot en mer automatiserad 
leverans inom HSB. I samband med denna ökning kommer 
den gemensamma strukturen för Gemensam affärs- och 
verksamhetsutveckling (GAVU) revideras. Revideringen 
innebär att GAVU-strukturen blir rådgivande inför beslut, 
men även omfattningen ändras och blir mer effektiv. För 
HSB Affärsstöd AB innebär detta ett uttalat mandat att 
kunna agera mot de mål som är formulerade. 

Prioriterad utveckling 2018 är att utveckla och imple-
mentera den modell för betalflödet som HSB Finansstöd AB 
ska tillhandahålla.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande står följande  
vinstmedel i moderföreningen:

Balanserat resultat  25 266 039 kr
Årets resultat   520 kr

Summa 25 266 559 kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående  
vinstmedel disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning   25 266 559 kr

Summa 25 266 559 kr

Vad beträffar koncernens och moderföreningens resultat 
och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING
KONCERNEN

1 JANUARI–31 DECEMBER

Belopp i tkr Not 2017 2016

Nettoomsättning 3 262 396 211 383

Kostnader för produktion och förvaltning -97 926 -62 179

Bruttoresultat 164 470 149 204

Försäljnings- och administrationskostnader 5, 6, 7 -178 817 -159 947

Övriga rörelseintäkter 2 804 –

Rörelseresultat -11 543 -10 743

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 43 294

Räntekostnader och liknade resultatposter 10 -3 047 -899

Resultat efter finansiella poster -14 547 -11 348

Skatt på årets resultat 12 2 117 3 343

ÅRETS RESULTAT -12 430 -8 005

Årets resultat hänförligt till:

Moderföreningens andelsägare -12 430 -8 005

Minoritetsintresse 0 0
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING
KONCERNEN

Belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 13 6 591 9 521

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 14 22 437 23 259

Pågående utveckling av IT-system 15 40 354 17 746

69 382 50 526

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 16 38 173 –

Inventarier och installationer 17 146 129

38 319 129

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 19 626 866 50

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 54 567 52 724

Uppskjuten skattefordran 21 – 6 296

Andra långfristiga fordringar 22 197 75

681 630 59 145

  

Summa anläggningstillgångar 789 331 109 800

Omsättningstillgångar

Varulager 

Exploateringsfastigheter 23 954 482 –

Andelar i bostadsrättsföreningar 24 7 852 –

962 334 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 75 886 28 394

Fordringar hos intresseföretag 51 946 –

Skattefordran – 1 753

Övriga fordringar 329 643 53 591

Upparbetad ej fakturerad intäkt 25 173 174 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 40 842 12 411

671 491 96 149

Kassa och bank  888 129 44 095

Summa omsättningstillgångar 2 521 954 140 244

SUMMA TILLGÅNGAR 3 311 285 250 044
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Inbetalda insatser och emmissionsinsatser 27 1 944 963 117 050

Annat bundet eget kapital  37 236 13 137

Balanserat resultat inkl årets resultat -38 265 -1 736

Eget kapital hänförligt till moderföreningens andelsägare 1 943 934 128 451

Minoritetsintresse 55 256 –

Summa eget kapital 1 999 190 128 451

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 21 33 057 –

Övriga avsättningar 28 147 047 560

Summa avsättningar 180 104 560

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 29 92 500 –

Summa långfristiga skulder 92 500 0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 29 187 550 50 000

Checkräkningskredit 30 2 940 –

Leverantörsskulder 79 147 16 204

Skatteskulder 3 010 –

Övriga kortfristiga skulder 436 141 6 137

Fakturerad ej upparbetad intäkt 31 144 955 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 185 748 48 692

Summa kortfristiga skulder 1 039 491 121 033

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 311 285 250 044

BALANSRÄKNING
KONCERNEN

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERNEN

Belopp i tkr
Inbetalda insatser, 
emissionsinsatser 

Annat bundet 
eget kapital

Fritt eget  
kapital

Minoritets-
intresse

Summa eget  
kapital

Belopp vid årets ingång 2016-01-01 117 050 1 328 18 078 0 136 456

Aktivering av utvecklingsutgifter 12 243 -12 243 0

Upplösning till följd av årets avskrivningar -434 434 0

Årets resultat -8 005 0 -8 005

Utgående eget kapital 2016-12-31 117 050 13 137 -1 736 0 128 451

Ingående eget kapital 2017-01-01 117 050 13 137 -1 736 0 128 451

Aktivering av utvecklingsutgifter 25 568 -25 568 0

Upplösning till följd av årets avskrivningar -1 469 1 469 0

Minskning av andelskapital via Utträde -135 -135

Ökning av andelskapital via Apportemission 1 828 048 1 828 048

Genom förvärv av dotterföretag 55 256 55 256

Årets resultat -12 430 0 -12 430

Utgående eget kapital 2017-12-31 1 944 963 37 236 -38 265 55 256 1 999 190
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KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN

Belopp i tkr Not 2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -11 543 -10 743

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 35 11 944 14 089

Erhållen ränta 9 43 294

Erlagd ränta 10 -3 047 -899

Betald skatt -1 182 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 785 2 741

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 46 947 -78

Förändring av rörelseskulder 33 986 33 490

Kassaflöde från den löpande verksamheten 77 148 36 153

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 14,15 -30 800 -17 401

Förvärv av dotterföretag nettoeffekt på likvida medel 36 797 686 –

Lämnade lån – -2 010

Återbetalning av lämnade lån – 1 700

Avveckling av ideell förening – 59

Kassaflöde från investeringsverksamheten 766 886 -17 652

ÅRETS KASSAFLÖDE 844 034 18 501

Likvida medel vid årets ingång 44 095 25 594

Likvida medel vid årets utgång 888 129 44 095



 HSB RIKSFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2017 | 21

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING
MODERFÖRENINGEN

1 JANUARI–31 DECEMBER

Belopp i tkr Not 2017 2016

Nettoomsättning 3 101 398 100 140

Kostnader för produktion och förvaltning -9 300 -3 047

Bruttoresultat 92 098 97 093

Försäljnings- och administrationskostnader 5,6,7 -92 892 -98 208

Övriga rörelseintäkter 2 607 –

Rörelseresultat 1 813 -1 115

Resultat från andelar i koncernföretag 8 – 900

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 1 723 1 573

Räntekostnader och liknade resultatposter 10 -3 003 -831

Resultat efter finansiella poster 533 527

Bokslutsdispositioner 11 – -90

Skatt på årets resultat 12 -532 -240

ÅRETS RESULTAT 1 197
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING
MODERFÖRENINGEN

Belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier och installationer 17 80 80

80 80

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 1 877 548 35 100

Andelar i intresseföretag 19 50 50

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 52 724 52 724

1 930 322 87 874

  
Summa anläggningstillgångar 1 930 402 87 954

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 126 9 749

Fordringar hos koncernföretag 54 304 51 148

Aktuella skattefordringar – 1 428

Övriga fordringar 9 47 529

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 1 253 5 427

59 692 115 281

Kassa och bank 58 788 14 348

Summa omsättningstillgångar 118 480 129 629

SUMMA TILLGÅNGAR 2 048 882 217 583
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Bundet eget kapital  

Inbetalda insatser och emissionsinsatser 27 1 944 963 117 050

Reservfond 1 328 1 328

1 946 291 118 378
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 25 266 25 069

Årets resultat 1 197

25 267 25 266

Summa eget kapital 1 971 558 143 644

Avsättningar

Övriga avsättningar 28 500 500

Summa avsättningar 500 500

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 29 50 000 50 000

Leverantörsskulder 8 956 6 575

Skulder till koncernföretag 467 195

Skatteskulder 411 –

Övriga kortfristiga skulder 2 687 2 073

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 14 303 14 596

Summa kortfristiga skulder 76 824 73 439

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 048 882 217 583

BALANSRÄKNING
MODERFÖRENINGEN

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL MODERFÖRENINGEN

Belopp i tkr
Inbetalda insatser, 
emissionsinsatser Reservfond

Balanserat 
resultat Årets resultat

Summa eget  
kapital

Ingående eget kapital 2016-01-01 117 050 1 328 25 147 -78 143 447

Disp av föregående års resultat -78 78 0

Årets resultat 197 197

Utgående eget kapital 2016-12-31 117 050 1 328 25 069 197 143 644

Ingående eget kapital 2017-01-01 117 050 1 328 25 069 197 143 644

Disp av föregående års resultat 197 -197 0

Minskning av andelskapital via Utträde -135 -135

Ökning av andelskapital via Apportemission 1 828 048 1 828 048

Årets resultat 1 1

Utgående eget kapital 2017-12-31 1 944 963 1 328 25 266 1 1 971 558
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KASSAFLÖDESANALYSKASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS
MODERFÖRENINGEN

Belopp i tkr Not 2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 813 -1 115

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 35 – -59

Erhållen ränta 9 1 723 1 573

Erlagd ränta 10 -3 003 -831

Betald skatt -1 405 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -872 -432

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 54 161 2 833

Förändring av rörelseskulder 5 551 -1 356

Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 840 1 045

Investeringsverksamheten

Avyttring/likvidation av dotterföretag – 1 020

Återbetalning av lämnade lån – 1 123

Avveckling av ideell förening – 59

Lämnat aktieägartillskott 18 -14 400 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 400 2 202

ÅRETS KASSAFLÖDE 44 440 3 247

Likvida medel vid årets ingång 14 348 11 101

Likvida medel vid årets utgång 58 788 14 348
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NOTER

NOTER

NOT 1 REDOVISINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Från och med denna årsredovisning tillämpar företaget funktionsindelad 
resultaträkning. Byte av uppställningsform medför en mer rättvisande  
bild av företagets resultat och ställning samt ökad jämförbarhet med 
andra företag i branchen. Uppställningsform av jämförelse siffror i resultat- 
räkningen har justerats. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade i 
jämförelse med föregående år.

Moderföreningen tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Redovisnings-
principer i moderförening.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen HSB Riksförbund 
ekonomisk förening och samtliga företag i vilka moderföreningen direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna för samtliga aktier 
och andelar eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med  
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvs-
tidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. 
Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga 
värden vid förvärvstidpunkten. Koncerninterna mellanhavanden och 
interna intäkter och kostnader som uppkommer vid koncerninterna 
transaktioner elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncern - 
redo visningen.

Intresseföretag
Som intresseföretag redovisas företag i vilka koncernen innehar  
minst 20 och högst 50 procent av rösterna och ägandet utgör ett led  
i en varaktig förbindelse. Intresseföretag redovisas enligt kapitals - 
andels metoden. För företag av ringa betydelse med hänsyn till kravet  
på rättvisande bild för koncernen redovisas intresseföretag enligt 
anskaffningsmetoden.

Joint ventures
Företag som inte utgör dotterföretag och som bedriver projekt i 
konsortieliknande former, det vill säga med gemensamt ägande och 
kontroll samt i tiden avgränsad verksamhet, konsolideras enligt 
klyvningsmetoden. Klyvningsmetoden innebär att en samägare redovisar 
sin andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i det gemensamt 
styrda företaget och slår sedan ihop dessa, post för post, med 
motsvarande poster i koncernbalansräkningen och koncernresultat-
räkningen. Därefter elimineras det interna aktieinnehavet. Koncerninterna 
fordringar och skulder samt intäkter och kostnader elimineras.

Intäkter
Annonsintäkter
Annonsintäkterna för annonser i tidningarna Hemma i HSB och Uppdraget 
intäktsredovisas i den period tidningarna utkommer.

Intäkter från betal- och IT-tjänster
Intäkter för betal- och IT-tjänster intäktsredovisas under den period som 
avtalet löper.

Engångsavgifter för utveckling av IT-tjänster
Engångsavgifter för utveckling av IT-tjänster faktureras i förskott i 
planeringsstadiet av tjänsten. När tjänsten implementeras hos köparen, 
intäktsförs engångsavgiften under fem år, dvs under samma period som 
avskrivningen av den immateriella tillgången.

Intäkter från juristverksamheten
Intäkter från juristverksamheten intäktsförs under den period tjänsten har 
utförts. Vid årsavtal, redovisas intäkten under den period som avtalet löper.

Marknadsföringsersättningar avseende gemensamma inköpsavtal
Marknadsföringsersättningen intäktsredovisas under den period som 
avtalet löper.

Medlems- och serviceavgifter
Medlems- och serviceavgifter intäktsredovisas under den period som 
medlemsskapet avser.

Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. 
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna 
som är förknippade med ägandet i allt väsentligt ligger hos leasetagaren. 
Om detta inte är fallet är det fråga om operationell leasing.

Operationell leasing
Samtliga leasingkontrakt redovisas som operationella leasingavtal. 
Kostnader avseende operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring, 
kostnadsförs när de uppkommer. 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda utgörs av lön, sociala avgifter, 
semesterersättning och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar 
redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
I koncernen förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda 
pensionsplaner. Dessa planer består av den så kallade ITP-planen 
avdelning 1 och KTP-planen avdelning 2. 

Anställd tjänsteman född 1981 eller senare omfattas av ITP avdelning 1. 
Pensionen är premiebestämd i sin helhet och koncernen betalar fastställda 
avgifter till andra juridiska personer avseende pension och försäkringar.

Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som 
redovisas som en kostnad i den period där den pensionsberättigade  
tjänsten utförs.

Anställd tjänsteman född 1980 eller tidigare omfattas av KTP  
avdel ning 2. KTP- planen är, om inte annat överenskommits, en i 
huvudsak förmånsbestämd ålderspension med fastställda ersättning-
snivåer i form av procentandel av tjänstemannens slutlön. Koncernens 
förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensions-
premier redovisas i enlighet med K3s förenklingsregler som avgifts-
bestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där  
den pensionsberättigade tjänsten utförs.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
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Fond för utvecklingsutgifter
När egna utvecklingsarbeten aktiveras, förs motsvarande belopp från fritt 
eget kapital till fond för utvecklingsutgifter, som utgör bundet eget 
kapital. När aktiverade belopp skrivs av, förs motsvarande belopp från 
fonden för utvecklingsutgifter till fritt eget kapital i enlighet med ÅRL 4:2.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för 
leverans, hantering, installation, montering och konsulttjänster. Utgifter 
för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Korttids- 
inventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas utifrån anskaffningsvärde genom tillämpning av 
linjär avskrivning över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Mark 
klassificerad som materiell anläggningstillgång skrivs inte av. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:
– Inventarier och installationer 5 år

Byggnader
För byggnader tillämpas komponentavskrivning. Byggnaderna består av 
flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. När en komponent byts 
ut utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till 
grund för avskrivningen på byggnader som avser specifikt modulhus i 
bolaget HSB Levande Lab Utveckling HB: 
– Stomme och grund 9 år
– Moduler (Fabriksbyggda byggmoduler) 20 år
– Tekniska installationer 20 år
– Inre- och yttre ytskikt 20 år
– Gemensamma utrymmen 20 år

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger  
till grund för avskrivningen på byggnader:
– Stomme och grund 120 år
– Stomkompletteringar, innerväggar mm 60 år
– Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 30 år
– Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 40-50 år
– Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 20 år

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet efter individuell värdering. Nettoförsäljningsvärdet 
utgörs av det uppskattade försäljningspriset efter avdrag för direkta 
försäljningskostnader.

Exploateringsfastigheterna säljs normalt i nära anslutning till 
produktionsstart och redovisas som varulager. 

Exploateringsfastigheterna redovisas och värderas i enlighet med 
reglerna om varulager och redovisas normalt som tillgång under den 
redovisningsperiod då bindande av avtal om förvärv ingås.

Exploateringsfastigheter
Fastigheter, obebyggda eller bebyggda avsedda för produktion av 
bostadsrätter/ ägarlägenheter och mark för projektfastigheter redovisas 
som exploateringsfastigheter.

Andelar i bostadsrättsföreningar
Andelar i bostadsrättsföreningar innefattar återköpta andelar i bostads-
rättsföreningar. Avsikten är att avyttra dessa vidare inom en snar framtid 
varför dessa klassificeras som varulager.

Inkomstskatter
Periodens skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter
redovisas i resultaträkningen.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet 
för perioden. Det skattepliktiga resultatet skiljer sig från det redovisade 
resultatet genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej 
avdragsgilla poster. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år eventuellt justerat med aktuell skatt hänförlig till 
tidigare perioder.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden, vilket innebär 
att uppskjutna skatteskulder redovisas i balansräkningen för alla 
temporära skillnader som uppkommer mellan det bokförda och det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder. Dock inte för temporära 
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den omfattning det 
är troligt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattemässiga överskott. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt lagstadgade skattesatser som har  
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när  
den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna  
skatteskulden regleras.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv 
av andelar i dotterföretag överstiger det i förvärvsanalysen fastställda 
värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuell nedskrivning. Goodwill i koncernen baseras på den 
värdering som gjordes vid tidpunkten för förvärvet av HSB Tjänsteutveck-
ling AB och prövas årligen för nedskrivningsbehov.

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. 
Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas 
som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
•  Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggnings-

tillgången så att den kan användas eller säljas.
•  Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången  

och att använda eller sälja den.
•  Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella 

anläggningstillgången.
•  Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer  

att generera framtida ekonomiska fördelar.
•  Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra 

resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja  
den immateriella anläggningstillgången.

•  De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter, till 
exempel konsultkostnader och lönekostnader.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:
– Goodwill 5 år
– Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5-10 år
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Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en 
tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation 
finns, beräknas tillgångens avkastningsvärde.

Vid beräkning av avkastningsvärdet beräknas nuvärdet av de framtida 
kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksam-
heten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta  
som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedöm-
ningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En 
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har 
förändrats.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, 
vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella 
instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, 
andra långfristiga värdepappersinnehav, kundfordringar och övriga 
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen  
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell 
tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller 
när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt 
väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll 
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräk-
ningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Kundfordringar och övriga fordringar som 
utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som 
beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället 
till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med 
tillägg för eventuella uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Vid varje 
balansdag bedöms om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i 
någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om 
värdenedgången bedöms vara bestående.

Leverantörsskulder och övriga skulder
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 
Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån har korrigerat 
lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt effektivräntemetoden. 
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas till 
anskaffningsvärde.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt 
att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstill-
fället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Garntiåtaganden
Avsättningar görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden 
enligt entreprenadkontrakt. En individuell bedömning görs för respektive 
projekt i samband med att garantitiden inleds.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som 
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av 
en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande 
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte 
är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller beloppet inte 
kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyser har upprättats enligt den indirekta metoden. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört  
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kredit - 
institut samt kortfristiga likvida placeringar.

MODERFÖRENINGENS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderföreningen tillämpar koncernens principer med de undantag och 
tillägg som anges nedan.

Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som 
operationell leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. 
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. 
Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet 
när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredo-
visningslagens indelning.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet – Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Medelantal anställda – Genomsnittligt antal årsmedarbetare baserat på 
mätningar vid föregående års slut och vid utgången av varje månad under 
räkenskapsåret.
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NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

NOT 3 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Nettoomsättning per intäktsslag fördelas enligt följande 2017 2016 2017 2016

Annonsintäkter 6 840 7 007 6 840 4 496

Intäkter från betaltjänster 7 033 – – –

Intäkter från IT-tjänster 146 680 109 416 – –

Intäkter från juristverksamheten 12 748 8 984 12 748 9 668

Marknadsföringsersättningar 10 711 10 534 2 379 10 534

Medlemsintäkter 5 669 5 499 5 669 5 499

Serviceintäkter 61 506 60 327 61 506 60 327

Övrigt 11 209 9 616 12 256 9 616

Summa 262 396 211 383 101 398 100 140

NOT 4 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

MODERFÖRENINGEN

2017 2016

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 1,0 % 1,0 %

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 2,8 % 22,0 %

Vid upprättande av finansiella rapporter krävs å ena sidan bedömningar 
vid tillämpning av redovisningsprinciper och å andra sidan uppskattningar 
vid värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar 
och antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer 
som bedöms vara relevanta. Uppskattningar och antaganden ses över 
regelbundet och jämförs mot faktiskt utfall.

De uppskattningar och antaganden som skulle kunna medföra en risk 
för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande år anges nedan.

Successiv vinstavräkning
Dotterbolaget HSB ProjektPartner tillämpar successiv vinstavräkning,  
dvs utifrån en slutlägesprognos för projektets resultatutfall redovisas 
successivt under projektets varaktighet resultat baserat på projektets 
färdigställandegrad. Detta kräver att projektintäkter och projektkostnader 
kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt. Förutsättningen för detta 
är att effektiva och samordnade system för kalkylering, prognos och 
intäkts/kostnadsrapportering finns i koncernen. Systemet kräver vidare 
en konsekvent bedömning (prognos) av projektets slutliga utfall, inklusive 
analys av avvikelser i förhållande till tidigare bedömningstillfälle. 
Bedömningen görs minst en gång per tertial. Det verkliga utfallet av 
projektet vid dess slut kan dock avvika, antingen positivt eller negativt, 
från den bedömning som tidigare gjorts.

Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar
Koncernens totala värde på immateriella tillgångar uppgår per balans-
dagen till 69 382 (50 526) tkr där merparten avser utveckling av 
IT-system. Nedskrivningsprövning sker årligen eller närhelst händelser 
eller ändrade omständigheter indikerar att värdet på tillgången kan ha 

minskat. Koncernens nedskrivningsprövning baseras på uppskattningar 
och bedömningar av bland annat kalkylerad ränta, framtida tillväxt och 
lönsamhet. 

Varulager
Varulagret i koncernen består till största del av exploateringsfastigheter. 
Redovisat värde har bedömts till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde. Årligen inför årsbokslutet görs en värdering av 
HSB ProjektPartners hel- eller delägda fastigheter. Värderingen baserar 
sig på rådande prisnivå på respektive ort samt utifrån en intern värderings- 
modell. Vid behov inhämtas externa marknadsvärderingar. Tillsammans 
utgör detta underlag för bedömningen av det bokförda värdet i relation  
till marknadsvärdet.

Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskott har 
värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen 
omprövas varje balansdag.

Garantiåtaganden och avsättningar
Avsättning görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden och 
avsättningar för åtaganden enlig entreprenadkontrakt, som innefattar 
skyldighet för entreprenören att åtgärda fel och brister som upptäcks 
inom en viss tid efter att entreprenaden överlämnats till beställaren. 
Huvudprincipen är att avsättning för garantiåtaganden och åtaganden 
enligt entreprenadkontrakt beräknas och bedöms individuellt för varje 
enskilt projekt. Beräkningen är grundad på kalkylerade kostnader för 
respektive projekt. Avsättning ska ske fortlöpande under projektets gång 
och den beräknade sammanlagda avsättningen ska ingå i projektets 
förväntade slutliga kostnader.

NOTER
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NOT 5 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSEN

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Medelantalet anställda 2017 2016 2017 2016

Kvinnor 53 45 28 32

Män 22 22 8 13

Summa 75 67 36 45

Fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Andel kvinnor i % 2017 2016 2017 2016

Styrelsen 34 34 43 43

Övriga ledande befattningshavare 63 53 83 50

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Löner och andra ersättningar 2017 2016 2017 2016

Styrelsen inkl Förbundsordförande och Vd 5 795 4 906 3 622 3 399

Övriga anställda 41 630 39 625 21 308 28 097

Summa 47 425 44 531 24 930 31 496

Sociala kostnader
Pensionskostnader Förbundsordförande och Vd 1 813 1 050 1 093 1 050

Pensionskostnader övriga anställda 7 917 6 726 5 360 4 176

Sociala avgifter enligt lag och avtal 18 118 15 145 10 117 10 226

Summa 27 848 22 921 16 570 15 452

Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader 75 273 67 452 41 500 46 948

Förbundsordförande och Verkställande direktör
Arvode till den arbetande förbundsordföranden uppgick till två inkomst-
basbelopp x 12,2 samt bilförmån. Arvode och andra ersättningar för 
förbundsordförande delas med HSB ProjektPartner AB varav HSB 
Riksförbund står för 60 %. Lön till Verkställande direktören i moder-
föreningen uppgick till 1 492 (1 444) tkr.

För förbundsordföranden är pensionen premiebaserad vilket innebär en 
årlig avsättning till pension motsvarande 35 % av årlig bruttoersättning.  
Av moderföreningens pensionskostnader utgör 525 (506) tkr pension till 
arbetande förbundsordförande. Verkställande direktör omfattas av en 
upprättad pensionslösning med uttag från 62 resp. 65 års ålder. För vds 
pension mellan 62 och 65 är en avtalsbestämd direktpensionslösning 

tecknad, med avtal om 70 % av avgångslönen (maximal pensionspremie-
kostnad är 9% av aktuell lön). För uttag från 65 års ålder är en premie-
bestämd pensionslösning tecknad, för vilken HSB Riksförbund betalar
30% av aktuell lön fram till 62 års ålder. Av moderföreningens pensions-
kostnader utgör 568 (544) tkr pension till vd.

Information om avgångsvederlag
Vds avgångsvederlag utgår med 18 månaders lön vid arbetsgivarens 
uppsägning. HSB Riksförbund äger rätt att avräkna annan tillkommande 
ny inkomst som vd kan komma att uppbära under uppsägningstiden. 
Övriga ledande befattningshavare har inget avtal om avgångsvederlag.

NOTER

NOT 6 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Leasingavtal där företaget är leasetagare.

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 
förfaller enligt följande:

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Förfaller till betalning inom ett år 31 218 26 351 6 372 6 006

Förfaller till betalning senare än ett år men inom 5 år 43 418 52 793 15 372 14 525

Förfaller till betalning senare än fem år 1 779 7 496 900 4 500

Summa 76 415 86 640 22 644 25 031

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 36 849 30 047 7 549 7 809

Leasingavgifter i koncernen utgörs i all väsentlighet av licensavgifter och hyrda lokaler. Moderföreningens leasingavgifter är till största del hänförligt  
till hyrd lokal.
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NOT 7 ARVODE TILL REVISORER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdrag 225 485 260 280

Skatterådgivning – 63 – 63

Övriga tjänster 669 209 495 209

Summa 894 757 755 552

Förtroendevalda

Revisionsuppdrag 128 90 128 90

Summa 1 022 847 883 642

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och eventuell verkställande direktörs förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. 

NOT 8 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERFÖRENINGEN

2017 2016

Realisationsresultat vid likvidation av HSB Inköp AB – 828

Realisationsresultat, övrigt – 72

Summa 0 900

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Räntor 43 294 1 723 1 573

Summa 43 294 1 723 1 573

Varav avseende koncernföretag 1 723 1 347

NOT 10 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Räntekostnader -3 047 -899 -3 003 -831

Summa -3 047 -899 -3 003 -831

Varav avseende koncernföretag – –

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER 

MODERFÖRENINGEN

2017 2016

Lämnat koncernbidrag till HSB Affärsstöd AB – -90

Summa 0 -90
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NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt -532 -236 -532 -236

Uppskjuten skatt 2 649 3 579 – -4

Total skatt 2 117 3 343 -532 -240

Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas med aktuell skattesats på skattemässiga underskott 
som bedöms kunna nyttjas samt andra temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden.

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Avstämning av effektiv skatt 2017 2016 2017 2016

Redovisat resultat före skatt -14 547 -11 348 533 437

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) 3 200 2 497 -117 -96

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -1 136 -1 299 -415 -371

Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter – 200 – 199

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 53 -615 – 28

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag – 206 – –

Aktiverade underskottsavdrag – 2 396 – –

Ej aktiverade underskott – -42 – –

Redovisad skatt 2 117 3 343 -532 -240

Genomsnittlig skattesats uppgår till 22% 22% 22% 22%

NOT 13 GOODWILL 

KONCERNEN

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 14 648 14 648

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 648 14 648

Ingående avskrivningar -5 127 -2 197

Årets avskrivning -2 930 -2 930

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 057 -5 127

Utgående redovisat värde 6 591 9 521

NOT 14 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN

KONCERNEN

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 56 572 57 086

Årets anskaffning 8 392 4 370

Årets försäljningar/utrangeringar -5 077 -169

Omklassificeringar -200 -4 715

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 59 687 56 572

Ingående avskrivningar -33 313 -22 455

Årets försäljningar/utrangeringar 2 459 –

Årets avskrivning -6 396 -10 858

Summa ackumulerade avskrivningar -37 250 -33 313

Utgående redovisat värde 22 437 23 259

6 122 tkr avseende internt utvecklade IT-system har bokats upp i fond för utvecklingsutgifter.

NOTER
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NOTER

NOT 15 PÅGÅENDE UTVECKLING AV IT-SYSTEM 

KONCERNEN

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 17 746 0

Årets internt utvecklade IT-system 23 586 7 873

Genom förvärv av IT-system under anpassning/utveckling 5 432 5 158

Omklassificeringar -6 410 4 715

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 40 354 17 746

Utgående redovisat värde 40 354 17 746

29 786 tkr avseende internt utvecklade IT-system har bokats upp i fond för utvecklingsutgifter.

NOT 16 BYGGNADER OCH MARK 

KONCERNEN

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Genom förvärv av dotterföretag 47 647 –

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 47 647 0

Ingående avskrivningar 0 0

Genom förvärv av dotterföretag -9 474 –

Summa ackumulerade avskrivningar -9 474 0

Utgående redovisat värde 38 173 0

NOT 17 INVENTARIER OCH INSTALLATIONER 

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 195 339 80 224

Genom förvärv av dotterföretag 248 – – –

Årets försäljningar/utrangeringar – -144 – -144

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 443 195 80 80

Ingående avskrivningar -66 -149 0 -144

Genom förvärv av dotterföretag -208 – – –

Årets försäljningar/utrangeringar – 144 – 144

Årets avskrivning -23 -61 – –

Summa ackumulerade avskrivningar -297 -66 0 0

Utgående redovisat värde 146 129 80 80
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NOT 18 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 35 100 35 220

Förvärv 1 828 048 –

Lämnat aktieägartillskott 14 400 –

Avyttring – -120

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 877 548 35 100

Under året har 97,07 % av HSB ProjektPartner AB förvärvats av moderföreningen och inkluderats i koncernredovisningen med belopp avseende tiden 
efter förvärvstidpunkten, 31 december 2017. HSB ProjektPartner AB bedriver tillsammans med HSB föreningarna verksamhet inom nyproduktion och 
utveckling av bostäder till medlemmarna i HSB. Sedan förvärvstidpunkten har HSB ProjektPartner bidragit med noll tkr till koncernens nettoomsättning 
och med noll tkr till koncernens resultat.

Specifikation av Moderföreningens aktier och andelar i koncernföretag:

Direkt ägda dotterföretag / Org nr / Säte
Kapital- 

andel, %
Röst- 

andel, %
Antal 

andelar
2017-12-31
Bokfört värde

2016-12-31
Bokfört värde

HSB Affärsstöd AB, 556973-5870, Stockholm 100 100 5 000 47 400 35 000

HSB Finansstöd AB, 556708-5724, Stockholm 100 100 1 000 2 100 100

HSB ProjektPartner AB, 556501-4148, Stockholm 97 97 124 095 1 828 048 –

Summa 1 877 548 35 100

Indirekt ägda dotterföretag / Org nr/ Säte
HSB Tjänsteutveckling AB, 556848-8455, Malmö 100 100 10 000 26 667 26 667

HSB Produktion AB, 556016-0789, Stockholm 100 100 75 000 147 140 –

HSB Fastighets AB, 556491-8216, Stockholm 100 100 80 000 11 000 –

Summa 184 807 26 667

NOT 19 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 50 50 50 50

Genom förvärv av dotterföretag 626 816 – – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 626 866 50 50 50

Specifikation av Moderföreningens innehav i intresseföretag och gemensamt styrda företag:

Intresseföretag / Org nr / Säte 
Kapital- 

andel, %
Röst- 

andel, %
Antal 

andelar
2017-12-31
Bokfört värde

2016-12-31
Bokfört värde

Hyresgästernas förlag AB, 556429-3313, Stockholm 50 50 2 500 50 50

Summa 50 50

Specifikation av koncernens innehav i intresseföretag och gemensamt styrda företag:

Intresseföretag / Org nr / Säte 
Kapital- 

andel, %
Röst- 

andel, %
Antal 

andelar
2017-12-31
Bokfört värde

2016-12-31
Bokfört värde

Hyresgästernas förlag AB, 556429-3313, Stockholm 50 50 2 500 50 50

HSB Bostad AB, 556520-6165, Stockholm 41 35 229 665 603 093 –

HSB Produktion i Kvarnby HB, 969777-4405, Göteborg 45 45 1 23 708 –

Södra Källtorps Fastighetsutveckling AB,  
559043-6316, Göteborg 15 15 150 15 –

Summa 626 866 50
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Övriga Joint ventures
Företag Org.nr Säte Kapitalandel, % Röstandel, % Antal andelar
Ansgar Utveckling i Västerås AB 556946-8522 Stockholm 50 50 500
Berga i Linköping Exploatering AB 556712-8540 Linköping 50 50 500
Bergåsliden i Umeå AB 556889-1542 Stockholm 50 50 250
Brotorpet Exploatering AB 556746-2816 Stockholm 50 50 500
Bäckenprojekt Utveckling AB 556929-8580 Uppsala 50 50 250
Dragarblick Utveckling AB 556823-7514 Stockholm 50 50 250
Finnboda Industrilokaler HB 916625-2610 Stockholm 50 50 1
Gideonsberg Utveckling AB 556966-2777 Västerås 50 50 500
Grässtäppen Holding AB 556982-1282 Mölndal 50 50 500
Guntor Utveckling AB 556689-9455 Stockholm 50 50 500
Guldus Holding AB 559044-2413 Mölndal 50 50 500
Hagapaddan Utveckling AB 556764-2953 Karlstad 50 50 500
Hastor Utveckling AB 556787-6221 Stockholm 50 50 50
HB Kålleredsfastigheter 916443-7536 Göteborg 50 50 1
HSB Betladan Exploatering HB 969717-2584 Malmö 50 50 1
HSB Levande Lab ek för 769627-8030 Stockholm 50 50 50
HSB Mark i Majorna AB 556894-8458 Göteborg 50 50 25
HSB Mark i Örgryte Torp AB 556985-6254 Göteborg 50 50 250
HSB Markproduktion i Göteborg AB 556866-1903 Göteborg 50 50 250
HSB Nya Kvillebäcken Mark AB 556683-3587 Stockholm 50 50 500
HSB Produktion i Dalarna HB 969776-0693 Borlänge 50 50 1
HSB Produktion i Göteborg HB 969740-2940 Göteborg 50 50 1
HSB Produktion i Mälardalen HB 969710-9578 Västerås 50 50 1
HSB Produktion i Mölndal HB 969740-4326 Mölndal 50 50 1
HSB Produktion i Nordvästra Götaland HB 969740-8350 Skara 50 50 1
HSB Produktion i Norr HB 969769-6442 Luleå 50 50 1
HSB Produktion i Norra Bohuslän HB 969748-4492 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Skåne HB 969747-9401 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Sydost HB 559739-6969 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Södermanland HB 969773-8392 Nyköping 50 50 1
HSB Produktion i Södertälje HB 969771-2736 Södertälje 50 50 1
HSB Produktion i Södra Norrland HB 969752-3786 Sundsvall 50 50 1
HSB Produktion i Umeå HB 969764-7346 Umeå 50 50 1
HSB Produktion i Uppsala HB 969770-5938 Uppsala 50 50 1
HSB Produktion i Värmland HB 969748-9103 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Östergötland HB 969736-6319 Linköping 50 50 1
HSB Produktion i Östra HB 969774-5587 Norrköping 50 50 1
HSB Projekt Holding i Malmö AB 556788-3268 Malmö 50 50 50
HSB Projekt i Malmö nr 1 AB 556788-3276 Stockholm 50 50 500
HSB Projekt i Malmö nr 2 AB 556788-3284 Stockholm 50 50 500
Hyaderna Holding AB 559003-8138 Stockholm 50 50 500
Iggeby Holding AB 559105-9869 Stockholm 50 50 250
Klostret 3 Holding AB 556852-5173 Stockholm 50 50 250
Klostret 4 Holding AB 556852-5181 Stockholm 50 50 250
Koksbacken Holding AB 559034-8768 Mölndal 50 50 500
Kungsgärdet Holding AB 556984-3724 Västerås 50 50 500
Ljurafältet Holding AB 556987-3788 Norrköping 50 50 500
Mark i Dalarna Holding AB 559001-4659 Stockholm 50 50 250
Mark i Norrköping Holding AB 559093-7008 Stockholm 50 50 250
Nordvästra Zebran Holding AB 556968-9317 Trollhättan 50 50 500
Parken i Linköping Utveckling AB 556778-7717 Stockholm 50 50 50
Rynninge Utveckling AB 556906-7571 Stockholm 50 50 250
Sandbäck Holding AB 559085-6497 Stockholm 50 50 25 000
Skeppet Holding AB 556985-7609 Uppsala 50 50 500
Skogstrakten Holding AB 556984-4060 Södertälje 50 50 500
Solriket Holding AB 556980-8453 Sundsvall 50 50 500
Strandängen i Mjölby Utveckling AB 559079-3930 Linköping 50 50 250
Södra Norrland Holding AB 559025-2036 Gävle 50 50 500
Torgun Utveckling AB 556789-3135 Uppsala 50 50 500
Trosalundsberget Holding AB 559000-6622 Nyköping 50 50 500
Växta Utveckling AB 556950-2841 Växjö 50 50 500
Åbruset Utveckling AB 556831-0295 Lund 50 50 250
Åby Stallbacke Utveckling AB 556947-9107 Mölndal 50 50 500
Åsikten Utveckling AB 556908-8817 Uppsala 50 50 250

Joint venture är företag som inte utgör dotterföretag och som bedriver projekt i konsortieliknande former, det vill säga med gemensamt ägande och 
kontroll samt i tiden avgränsad verksamhet. Dessa konsolideras enligt klyvningsmetoden

Not 19, fortsättning. 
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NOT 20 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 52 724 52 724 52 724 52 724

Anskaffning genom förvärv av dotterföretag 30 675 – – –

Nedskrivning genom förvärv av dotterföretag -28 832 – – –

Utgående redovisat värde 54 567 52 724 52 724 52 724

Specifikation av Moderföreningens och koncernens innehav av värdepapper:

Moderföreningen
Aktier/ 
andelar

2017-12-31 
Bokfört värde

2016-12-31 
Bokfört värde

HSB-föreningar 952 716 52 638 52 638

Diverse övriga aktier/andelar 1 786 86 86

Summa 954 502 52 724 52 724

Koncernen
Aktier/ 
andelar

2017-12-31 
Bokfört värde

2016-12-31 
Bokfört värde

Andelar i bostadsrättsföreningar

HSB-föreningar 952 716 52 638 52 638

Diverse övriga aktier / andelar 1 786 86 86

HSB Brf Medicinträdgården i Stockholm 869 –

Aktier

AB Svensk Byggtjänst, A-aktier 450 9 –

AB Svensk Byggtjänst, B-aktier 500 10 –

Nya Hovås Moder AB 100 955 –

Summa 54 567 52 724

NOT 21 UPPSKJUTEN SKATT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Temporära skillnader på

Successiv vinstavräkning -50 560 – – –

Uppskjuten skatt

Avseende avsättningar 7 854 – – –

Outnyttjade underskottsavdrag 9 649 6 296 – –

Summa -33 057 6 296 0 0

NOT 22 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Kapitalförsäkring 197 75 – –

Summa 197 75 0 0
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NOT 23 EXPLOATERINGSFASTIGHETER

KONCERNEN

2017-12-31 2016-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Genom förvärv av dotterföretag 994 818 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 994 818 0

Ingående ackumulerade inkuransavdrag 0 0

Genom förvärv av dotterföretag -3 012 –

Utgående ackumulerade inkuransavdrag -3 012 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Genom förvärv av dotterföretag -37 324 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar -37 324 0

Utgående redovisat värde 954 482 0

NOT 24 ANDELAR I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

KONCERNEN

2017-12-31 2016-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Genom förvärv av dotterföretag 7 852 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 852 0

Utgående redovisat värde 7 852 0

NOT 25 UPPARBETAD EJ FAKTURERAD INTÄKT

KONCERNEN

2017-12-31 2016-12-31

Upparbetade intäkter 1 798 920 –

Fakturerat belopp -1 625 746 –

Summa 173 174 0

NOT 26 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 249 197 – 5

Förutbetalda projektkostnader 7 373 – – –

Övriga förutbetalda kostnader 7 573 1 621 796 644

Upplupna projektintäkter 10 692 – – –

Upplupna marknadsföringsersättningar – 4 047 – 4 047

Upplupna ränteintäkter 2 173 – – –

Upplupna intäkter 12 782 6 546 457 731

Summa 40 842 12 411 1 253 5 427

NOTER
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NOT 27 INBETALDA INSATSER OCH EMISSIONSINSATSER

HSB-föreningarnas andelskapital i HSB Riksförbund Ekonomiska Förening

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Arlanda 2 029 541 Norra Bohuslän 1 316 933

Dalarna 24 085 1 974 Norra Stor-Stockholm 41 989 5 147

Filipstad 6 055 516 Skåne 139 095 6 088

Göta 117 095 6 583 Stockholm 243 686 14 957

Göteborg 140 832 6 352 Storfors – 135

Karlskoga-Degerfros 8 326 945 Sydost 63 659 4 705

Kil 85 85 Södermanlands län 42 781 1 520

Kristinehamn 5 532 1 098 Södertälje 23 226 1 114

Landskrona 49 121 1 230 Södertörn 60 616 4 991

Malmö 205 710 3 144 Södra Norrland 197 649 13 438

Mälardalen 76 250 8 075 Uppsala 96 034 3 950

Mölndal 38 691 1 849 Värmland 11 831 2 609

Nordvästra Götaland 47 650 5 284 Östergötland 89 987 3 413

Nordvästra Skåne 1 439 1 439 Östra 38 855 2 013

Norr 171 339 12 922

Summa 1 944 963 117 050

Ökade medlemsinsatser beror på att moderföreningen förvärvat 97,07 % av aktierna i HSB ProjektPartner AB via en apportemission  
per den 31 december 2017. Aktierna förvärvades till substansvärde om 1 828 048 tkr. HSB-föreningarnas aktier i HSB ProjektPartner AB  
löstes in mot ökade medlemsinsatser i HSB Riksföbund ekonomisk förening. Under året har HSB-föreningen Storfors trätt ur Riksförbundet  
vilket minskat andelskapitalet med 135 tkr.

NOT 28 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Åtagande enligt entreprenadkontrakt 67 312 – – –

Sparbonus 7 726 – – –

Konst till stipendiefond 500 500 500 500

Kapitalförsäkring 159 60 – –

Övrigt 71 350 – – –

Summa 147 047 560 500 500

Avsättning för åtagande enligt entreprenadkontrakt avser dels avsättning för garantiåtagande efter färdigställd entreprenad samt dels avsättning  
för ingångna exploateringsavtal. 

Övrig avsättning avser dels bedömda kostnader för återställande av mark för att det ska vara möjligt att bebygga marken med bostäder och  
dels avättning för kontraktsmässigt åtagande i samband med avyttring av företag.

NOT 29 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Förfallostrukturen för skulder 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

2018 190 490 50 000 50 000 50 000

2019 52 500 – – –

2022- 40 000 – – –

Summa 282 990 50 000 50 000 50 000

Som långfristig skuld avses även lån som företaget avser finansiera långfristigt och som stöds av överenskommelse om refinansiering.

NOTER



 38 | HSB RIKSFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2017

NOT 30 CHECKRÄKNINGSKREDIT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Beviljad kreditlimit 495 000 25 000 10 000 25 000

Outnyttjad del -492 060 -25 000 -10 000 -25 000

Utnyttjat kreditbelopp 2 940 0 0 0

NOT 31 FAKTURERAD EJ UPPARBETAD INTÄKT

KONCERNEN

2017-12-31 2016-12-31

Fakturerat belopp 1 625 746 –

Upparbetad intäkt -1 480 791 –

Summa 144 955 0

NOT 32 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda intäkter för IT-system ej implementerade 38 673 23 998 – –

Förutbetalda hyresintäkter 1 023 – – –

Övriga förutbetalda intäkter 479 606 479 606

Personalrelaterade kostnader 20 257 13 625 7 640 10 741

Upplupna räntor 832 – – –

Upplupna entreprenadkostnader 82 123 – – –

Övriga upplupna kostnader 42 361 10 463 6 184 3 249

Summa 185 748 48 692 14 303 14 596

NOT 33 STÄLLDA SÄKERHETER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Ställda säkerheter reversskulder: 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Aktier 158 140 – – –

Fastighetsinteckningar 138 500 – – –

Summa 296 640 0 0 0

NOT 34 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Borgen avseende garantiavgifter 208 108 203 288 208 108 203 288

Borgensförbindelse Fastigo 1 432 648 518 482

Regressansvar handelsbolag 669 450 – – –

Övriga borgensförbindelser 6 128 518 – – –

Övriga ansvarsförbindelser 621 – – –

Summa 7 008 129 203 936 208 626 203 770

NOTER

HSB Riksförbund garanterar en viss angiven säkerhet som varje 
HSB-förening ställer för sina nyproduktioner för de fall HSB-föreningen inte 
kan infria sina förpliktelser enligt upprättad garantiförbindelse mellan 
HSB-föreningen och bostadsrättsföreningen. Garantiförbindelsen 
innefattar en skyldighet för HSB-föreningen att till förhandstecknarna av 
bostäder i projektet, återbetala det förskott som inbetalats enligt 

bestämmelserna i 5 kap bostadsrättslagen. HSB-föreningens säkerhet 
täcker det sammanlagda beloppet av erhållna förskott för bostadsrätter i 
respektive bostadsrättsförening. Garantiförbindelserna beräknas och 
bedöms individuellt för varje enskilt projekt. Historiskt har aldrig någon 
garanti åberopats mot HSB Riksförbund.
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NOT 35  JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Avskrivningar 9 349 13 849 – –

Realisationsresultat och nedskrivningar 2 618 110 – -59

Övriga justeringar -23 130 – –

Summa 11 944 14 089 0 -59

NOTER

Not 34, fortsättning. 
För att underlätta försäljningen av bostadsrätter har en återköpsgaranti till 
köparna utfärdats i några av koncernens projekt. Återköpsgarantin 
innebär att koncernen under vissa förutsättningar förbinder sig att 
återköpa bostadsrätten. Omfattningen av eventuella återköp är svår att 
uppskatta liksom om ett återköp och en vidareförsäljning på marknaden 
kan leda till förluster. Återköpsgarantin har inte tagits med belopp-
smässigt under linjen eller på annat sätt.

NOT 36  FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG

Den 31 december 2017 förvärvade moderföreningen 97,07 % av aktierna  
i HSB ProjektPartner AB via en apportemission till förvärvade netto-
tillgångars värde. HSB ProjektPartner är HSBs nationella nyproduktions-
bolag och en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. Företaget är 
HSB-föreningarnas partner i nyproduktionen och utvecklar bostäder till 
medlemmarna i Sveriges största bostadskooperation. Sedan förvärvs-
tidpunkten har HSB ProjektPartner bidragit med noll tkr till koncernens 
nettoomsättning och med noll tkr till koncernens resultat under 2017.  
Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2017 skulle förvärvet 
påverkat koncernens nettoomsättning med 1 588 927 tkr och årets 
resultat med 395 566 tkr. Förvärvets påverkan på koncernens tillgångar 
och skulder redovisas nedan.

Förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten

2017-12-31

Förvärvade tillgångar och skulder

Materiella anläggningstillgångar 38 213

Finansiella anläggningstillgångar 628 659

Exploateringsfastigheter 954 482

Andelar i bostadsrättsföreningar 7 852

Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 624 396

Likvida medel 797 686

Uppskjuten skatteskuld -42 002

Övriga avsättningar -146 388

Räntebärande skulder -230 050

Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -749 544

1 883 304

Avgår: Minoritetsintresse -55 256

Förvärvade nettotillgångar 1 828 048

Utbetald köpeskilling 0

Avgår: Likvida medel i förvärvat företag 797 686

Påverkan på likvida medel 797 686

NOT 37 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel  
i moderföreningen:

Balanserat resultat 25 266 039 kr

Årets resultat 520 kr

Summa kronor 25 266 559 kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel  
disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 25 266 559 kr

Summa kronor 25 266 559 kr

NOT 38  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga händelser som leder till justeringar eller betydande händelser som 
inte leder till justeringar har inträffat mellan balansdagen och datumet 
för utfärdande.

I samband med finansiering av nyproduktion genom byggnadskreditiv 
lämnas borgen av typen solidarisk borgen, proprieborgen eller begränsad 
borgen. Den HSB-förening som samarbete sker med lämnar också 
borgen. För lämnade borgensåtagande som är solidariska eller 
proprieborgen redovisas 100 procent av åtagandet som ansvarsförbin-
delse även om de delas med en annan borgensman. Vid begränsad 
borgen redovisas endast det belopp som motsvarar åtagandet som 
ansvarsförbindelse. Sannolikheten att åtagande realiseras betecknas som 
liten då koncernen har 2 580 bostäder i pågående produktion varav 
endast 412 bostäder är osålda, dvs 84 procent är sålt.
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Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens all-
männa råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt 
att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 11 april 2018

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits den 11 april 2018.

STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Anders Lago 
Förbundsordförande

Pernilla Bonde 
Verkställande direktör

Jane Svensk
Arbetstagarrepresentant

Lars Göran Andersson Christer Berglund Michael Carlsson

Maria Engholm Jenny Hjalmarsson Eva Karlsson

Sebastian Lindroth Helena Markgren Lena Rönnberg

Joakim Sander Roger Sjögren Anders Svensson

Gösta Boo 
Förtroendevald revisor

Lars-Olof Lindell
Förtroendevald revisor

Lars-Erik Knutsson
Förtroendevald revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Helena Ehrenborg
Auktoriserad revisor

STYRELSENS UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för HSB Riksförbund ekonomisk 
förening för år 2017. Föreningens årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 15–40 i detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens och koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen 
och koncernen.

Grund för uttalanden
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare  
i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt  
Den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är  
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra  
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för den andra informationen. Den andra  
informationen består av sida 1–14 samt sida 44–51 i 
detta dokument (men innefattar inte årsredovisningen 
och koncernredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och  
koncernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig 

utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar inne-
hålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt  
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.  
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller  
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekono-
miska beslut som användare fattar med grund i års-
redovisningen och koncernredovisningen.

Till föreningsstämman i HSB Riksförbund ekonomisk förening, org.nr 769606-4760.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•  Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller  
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upp- 
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, fel-
aktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•   skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om  
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en  
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och  
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt  
ansvariga för mitt uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten  
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag  
identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är  
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen och koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för HSB  
Riksförbund ekonomisk förening för år 2017 samt av
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar  
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är  
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra  
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och 
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma fören 
ingens ekonomiska situation och att tillse att föreningens 
organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och föreningens ekonomiska angelägen-
heter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
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Den verkställande direktören ska sköta den löpande  
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen, eller

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om  
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säker-
het bedöma om förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka  
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag  
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte  
är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på den auktoriserade revisorns professionella 

bedömning och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att  
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild  
betydelse för föreningens situation.

Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller  
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.

Stockholm den 11 april 2018

PricewaterhouseCoopers AB

Helena Ehrenborg
Auktoriserad revisor

Stockholm den 11 april 2018

Gösta Boo  Lars-Erik Knutsson 
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

Lars-Olof Lindell
Förtroendevald revisor



Brf Fyrhusen
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi 
ägs av våra medlemmar och vårt uppdrag är att tillsam-
mans med dem skapa det goda boendet. Som kooperativ 
organisation har HSB hela tiden fokus på medlemsnytta 
och medlemsinflytande. Genom kombinationen av med-
lemsverksamhet, förvaltningstjänster och nyproduktion 
hänger hela vår verksamhet ihop och det gör att vi har 
goda förutsättningar att möta medlemmarnas behov. 
HSB är en federation där verksamheten vilar på gemen-
sam grund. För att underlätta samverkan och utnyttja 
den styrka det ger att verka under samma varumärke, 
finns tre gemensamma styrdokument. 

Styrdokumenten utgör det kitt som håller samman 
organisationen under det gemensamma varumärket. De 
kan ses som ett kontrakt, där vi inom HSB gett varandra 
löftet om att arbeta tillsammans och enhetligt för ökad 
och tydliggjord medlemsnytta.

HSBs kompass – Vägen mot det goda boendet 
Vision, uppdrag och strategier med övergripande  
nyckeltal som underlättar för HSB-föreningarna att  
samverka och lära av varandras goda exempel.

HSBs kod för föreningsstyrning 
Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den 
ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en 
öppen och genomlyst organisation där varje medlem 
som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlig-
het att påverka. 

HSBs varumärkesriktlinjer 
Riktlinjer och stöd för att HSB-organisationen ska vårda, 
utveckla och använda det gemensamma varumärket på  
ett effektivt och korrekt sätt.

HSB Riksförbund tillämpar de av HSB-stämman  
gemensamt antagna styrdokumenten. 

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
Koden är utformad särskilt för HSB och utgår från 
Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa princi-
perna och HSBs kärnvärderingar. Koden trädde första 
gången i kraft den 1 januari 2008. I samband med  
HSB-stämman 2015 antogs en uppdaterad kod som  
gäller från och med 1 januari 2016. 

Syftet med Koden är att den ska utgöra ett internt verk-
tyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organis-
tion där varje medlem som så önskar ska ha insyn i 
verksam heten och möjlighet att påverka. Koden ska 
också bidra till att HSB för medlemmarna drivs hållbart 
och ansvarsfullt samt styrs på ett för medlemmarna så 
effektivt sätt som möjligt. Koden kompletterar lagstift-
ning och andra regler genom att ange en norm för god 
föreningsstyrning med hög ambitionsnivå. HSBs med-
lemmar ska kunna känna en trygghet i att organisatio-
nen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, 
hållbar och trygg. Koden ska tillämpas enligt principen 
”följ eller förklara”. Det innebär att Koden kan frångås 
på enskilda punkter förutsatt att föreningen för varje 
avvikelse redovisar hur man gjort istället och motiverar 
varför. För en enskild förening kan alternativa lösningar 
än de Koden anger innebära bättre föreningsstyrning  
så länge de kan motiveras med ökad medlemsnytta och 
medlemsinsyn.

Varje förening ska årligen rapportera sin efterlevnad  
av Koden vid respektive föreningsstämma och i den  
föreningsstyrningsrapport som utgör en del av föreningens 
årsredovisning. Föreningsstyrningsrapporten beskriver 
översiktligt hur föreningen har tillämpat Koden under 
räkenskapsåret. HSB Riksförbund redovisar och motiverar 
eventuella avvikelser sist i denna rapport.

Föreningsstyrningsrapporten har inte granskats av 
föreningens revisor och utgör inte en formell del av  
den finansiella rapporteringen.

1. ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2017
Föreningsstämman är HSB Riksförbunds högsta beslu-
tande organ. Föreningsstämman utövas som HSB-
stämma varje ojämnt år och som årsmöte varje jämnt år.
Avsikten är att HSB-gemensamma frågor i första hand 
ska behandlas på HSB-stämman och att årsmötet ska 
behandla HSB Riksförbunds förvaltningsfrågor. Fören-
ingsstämmans befogenheter utövas helt av fullmäktige.
HSB-stämman/årsmötets befogenhet utövas genom
140 röster som fördelas på ägarna enligt uddatalsmetoden 
samt en var för de 28 HSB-föreningarna. Det innebär 
att det fanns 169 röster att fördela 2017. För årsmötet 
2018 finns 168 röster att fördela då HSB Storfors 
(under likvidation) avslutat sitt medlemskap. Informa-
tion kring HSB-stämman/årsmötet publiceras på 
intranätet och www.hsb.se.

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

Brf Fyrhusen
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NÄRVARO STYRELSEMÖTEN 2017
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Ordinarie         
Anders Lago, ordförande • • • • • • • • •
Anders Svensson • – • • • • • • •
Lars Göran Andersson • • • • • • • • •
Sebastian Lindroth • • • • • • • • •
Joakim Sander • • • • • • • • •
Helena Markgren • • • • • • • • •
Maria Engholm • • • • • – • • •
Eva Karlsson • • • • • • • • •
Henrik Zäther*** • • • • – – – – –
Roger Sjögren** – – – – • • • • •
Lena Rönnberg • • – • • • • • •
Michael Carlsson • • • • • • • • •
Christer Berglund • • • • • • • • •
Jenny Hjalmarson • • – • • • • • •
Jane Svensk • • • • • • • • •
Revisorer         
Gösta Boo – – – • – – – – •
Lars-Olof Lindell – – – • – – – – •
Lars-Erik Knutsson – – – • – – – – •
Helena Erhenborg**, PwC – – – • – – – – •
Lars Wennberg***, PwC – – – • – – – – •

2. VALBEREDNING
Riksförbundets valberedning väljs på HSB-stämman  
och har en mandattid om två år.

Valberedningen har följande sammansättning:
Ordförande Claes Caroli, HSB Malmö
Johan Thidell, HSB Norra Stor-Stockholm
Britt-Marie Södarv, HSB Dalarna
Lena Dahlström, HSB Stockholm
Monica Widnemark, HSB Sydost
Lena Carlberg, HSB Göteborg
Tomas Wetterberg, HSB Östergötland
Tina Mansson Söderlund, HSB Södra Norrland

För utförlig presentation av valberedning se HSB Riks-
förbunds webbplats, www.hsb.se.

Valberedningen ska arbeta enligt den instruktion som 
fastställdes på HSB-stämman den 31 maj–1 juni 2017 och:
•   Lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på 

styrelseordförande.
•  Lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan  

ordförande och övriga ledamöter samt efter vilka 
grunder ytterligare ersättningar ska utgå.

• Lämna förslag till val och arvodering av revisorer.
•  Lämna förslag till ordförande för ordinarie förenings-

stämma.
• Förbereda val av kommande valberedning genom att 

begära in upplysningar samt upplysa HSB-stämman/ 
årsmötet om vilka nomineringar som inkommit samt 
vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval.

Valberedningens grunder för nominering är:
• Kompetens 
• Medlemsandel samt ägarandel 
• Jämvikt mellan antal män och kvinnor 
• Rekrytering ska ske med majoritet av förtroendevalda 
• Mångfald 

Valberedningen ska dessutom ta hänsyn till förnyelse 
och geografisk spridning och till föreningarnas storlek.

Valberedningens arbetssätt
Valberedningen har gått igenom uppdraget, inhämtat 
kunskap om respektive verksamhet och dess framtida 
utmaningar samt arbetat med en kompetensmatris för 
att säkerställa önskvärd kompetens i styrelserna. Vidare 
har man träffat varje ledamot i styrelsen var för sig och 
deltagit vid ägarträffar. Valberedningen har tagit del av 
styrelseutvärderingen.

3. STYRELSE
Styrelsen består utöver ordföranden av 12 förenings-
stämmovalda styrelseledamöter samt en arbetstagar-
representant.

Se utförlig presentation av styrelsen på sidan 48–49.
Styrelsen har varit personunion med affärskoncernen 

HSB ProjektPartners styrelse för att säkerställa synergi 
och samordning av de nationella verksamheterna.

HSB ProjektPartners vd är adjungerad i HSB Riksför-
bunds styrelse. HSB Riksförbunds vd är adjungerad  
i HSB Projekpartners styrelse.

Förbundsordföranden är inte verksam i förenings-
ledningen.

Samtliga föreningsstämmovalda styrelseledamöter  
är oberoende. Riktlinjerna för styrelsens arbete anges  
i arbetsordningen. Styrelsens arbetsordning genomgår 
en årlig översyn och reglerar antalet ordinarie styrelse-
möten, vilka ärenden som ska behandlas, arbetsfördel-
ning inom styrelsen inklusive förbundsordförandens 
och vd:s uppgifter. Styrelsen har under 2017 hållit  
nio styrelsemöten vilket följer det antal som anges i 
arbetsordningen varav ett per capsulam 30 juni och  
ett konstituerande. 

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens och styrelseledamöternas arbete utvärderades 
i samband med marsmötet 2017. Utvärdering görs årligen 
genom en digital enkät med efterföljande diskussion i 
samband med styrelsemötet. I utvärderingen identifieras 
bland annat utbildningsbehov av enskilda styrelseleda-
möter och styrelsens arbete som helhet.

* HSB-stämman

** Valdes vid årsmötet

*** Avgick vid årsmötet
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Föreningen har avvikit från Koden på 4 punkter

1.2.8 Protokollet från HSB-stämman publicerades inte förrän  
efter sommaren (ska vara gjort senast tre veckor efter  
HSB-stämman).

2.1.4 Bakgrundsinformationen kring personer som står till 
valberedningens förfogande har inte varit heltäckande i 
enlighet med koden utöver namn och föreningstillhörighet  
i kallelsen till HSB-stämman.

2.2.11 Bakgrundsinformationen kring personer som till ny/omval till 
föreningsstyrelsen har inte varit heltäckande i enlighet med 
koden utöver namn och föreningstillhörighet i kallelsen till 
HSB-stämman.

2.2.12 Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till 
föreningen utöver revision under de senaste tre åren har  
inte publicerats på hemsidan. 

Finansiell rapportering
Uppföljning
Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till
styrelsen består av:
•  Tertialrapporter och prognoser för innevarande år 

med tillhörande aktivitetsavvikelser från plan med 
avseende på om dessa är utförda, senarelagda/delvis 
utförda eller inte utförda.

• Årsbokslut samt analyser av utfall.
•  Budget för kommande år.

Vid varje styrelsemöte redovisas även likviditet och  
aktuella placeringar. 

Internrevision 
Föreningen har ingen formell internrevision skild från 
den övriga organisationen. Styrelsens bedömning är  
att ytterligare en kontrollinstans utöver de nuvarande  
kontrollfunktionerna inte är ekonomiskt motiverad.

Intern kontroll
En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt 
styrelsearbete. Styrelsens arbetsordning syftar till att 
säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en 
effektiv hantering av verksamhetens risker. HSB Riks-
förbunds fyraåriga verksamhetsplan uppdateras årligen 
och den senaste uppdateringen gjordes i december 2017.

Verksamhetsplanen utgår ifrån HSBs kompass och 
beskriver vision, uppdrag, process för dess framtagande, 
värderingar, mål och uppföljning. 

Under året har ett internkontrollramverk baserad på 
COSO framtagits.

Föreningsledningen rapporterar regelbundet till  
styrelsen via vd. Vd ansvarar för att nödvändiga interna 
kontroller genomförs som krävs för att hantera väsentliga 
risker i den löpande verksamheten. Här ingår riktlinjer 
för att berörda anställda ska förstå sin roll för upprätt-
hållandet av god intern kontroll.

I samband med majoritetsförvärvet av aktierna i  
HSB ProjektPartner har samtliga förenings-/bolagsstyr-
ningsdokument setts över utifrån HSB Riksförbunds 
arbetsordning, dotterbolagens ägardirektiv, arbetsord-
ningar, vd-instruktioner, rapportinstruktion och mötes-
planer i syfte att harmonisera och tydliggöra ansvar,  
styrning och kontroll.

4. VD
Pernilla Bonde är HSB Riksförbunds vd. För en mer 
utförlig presentation av vd se sid 43. Vd leder verksam-
heten i enlighet med de instruktioner som fastställs av 
styrelsen. Vd ska svara för den löpande förvaltningen av
föreningen och koncernen. Vd ansvarar också för att 
styrelsen erhåller ett så sakligt, utförligt och relevant 
beslutsunderlag som behövs för att styrelsen ska kunna 
fatta väl underbyggda beslut.

5.  PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL VD
Vd:s ersättning beslutas av förbundsstyrelsen. Ersättning 
till vd utgörs av fast månadslön samt premiebestämd  
pensionsavsättning. Vd äger rätt, och om föreningen så 
påfordrar skyldighet, att gå i pension vid 62 års ålder 
med 70 procent av avgångslönen fram till 65 års ålder. 
Vid uppsägning från föreningens sida äger vd rätt till  
en uppsägningstid om 18 månader. 

Vid uppsägning från vds sida föreligger en upp- 
sägningstid om 6 månader. 

Något avtal om avgångsvederlag föreligger ej.

6. UTBILDNING
Varje styrelseledamot erbjuds en introduktion i HSB
Riksförbunds verksamhet och förutsättningar. Till  
samtliga nyvalda styrelseledamöter och valberedningar  
i HSB-föreningar och bolag erbjuds även en HSB- 
anpassad utbildning.

7. FÖRENINGENS REVISORER 
Vid HSB-stämman 2017 valdes till revisorer  
i föreningen (på 1 år):
Gösta Boo, HSB Mälardalen (invaldes 2016)
Lars-Erik Knutsson, HSB Norra Bohuslän (invaldes 2014)
Lars-Olof Lindell, HSB Uppsala (invaldes 2010)
PwC (invaldes 2014)

PwC bytte ansvarig revisor som gick i pension 2017. 
PwC har utfört visst konsultativt stöd bland annat i sam-
band med aktieförvärvet av HSB ProjektPartner men 
bedöms vara helt oberoende av HSB. Övriga revisorer 
utför inga andra tjänster åt HSB Riksförbund.

För utförlig presentation av revisorer se föreningens 
webbplats, www.hsb.se.

Styrelsens kommunikation med föreningens revisorer
Styrelsen har sammanträffat med föreningens revisorer.
Förbundsordförande och vd har dessutom haft enskilda
sammanträden med revisorerna. Styrelsehandlingar
skickas löpande till revisorerna under året.
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Eva Karlsson
Född 1966
Invald i styrelsen 2011
Försäljningschef Syd, Svensk Fastighets - 
förmedling AB,ordförande i HSB Mölndal
Huvudsaklig utbildning: Utbildningar inom  
företagsekonomi, ledarskap och projektledning.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef inom 
dagligvaruhandel samt inom tjänstesektorn.

Joakim Sander
Född 1960
Invald i styrelsen 2015
Ordförande i HSB Landskrona
Enhetschef Försäkringskassan
Huvudsaklig utbildning: Högskoleutbildad  
inom statsvetenskap och historia,  
olika ledarskapsutbildningar och projektledning.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ombudsman, 
olika chefs- och ledarskapsroller inom  
Försäkringskassan. 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot.

Sebastian Lindroth
Född 1983
Invald i styrelsen 2013
Ordförande i HSB Sydost  
Jurist
Huvudsaklig utbildning: Juristexamen, Lunds 
Universitet, Kandidatexamen i företagsekonomi, 
Linnéuniversitetet.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chefsroll  
inom detaljhandeln.

Roger Sjögren 
Född 1967
Invald i styrelsen 2017
Vd HSB Östra
Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i 
företagsekonomi Linköpings universitet, 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonomichef 
HSB Östra, ekonomichef/vice vd Finspångs Stads- 
nät Finet AB, ekonomiansvarig Vallonbygden AB. 
Övriga uppdrag: Finspångs Nyföretagarcentrum, 
Hyres- och arrendenämnden i Linköping, HSB 
Hyresfastigheter i Östra Östergötland, HSB 
Boservice i Östra Östergötland.

Maria Engholm
Född 1967
Invald i styrelsen 2013
Vd / Koncernchef HSB Dalarna
Huvudsaklig utbildning: Ekonom.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef inom 
stålindustrin och kommunalförbund samt nationella 
utvecklingsorganisationer. 
Övriga uppdrag: Dalecarlia Fastighets AB,  
BTF mark & trädgård AB, Dalarnas Försäkrings-
bolag, LFAB.

Helena Markgren 
Född 1971
Invald i styrelsen 2015
Affärschef Fastighet & Byggnad Tyréns AB,  
region nord, ledamot i norra kretsen Väster- 
bottens handelskammare.
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör LTU, 
Fastighetsekonomi KTH.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd IT/byggbolag, 
Förvaltningschef Fastigheter, gata och park 
kommun, chefsroller inom samhällsbyggnad och 
byggentreprenörer. 
Övriga uppdrag: Ordförande i HSB Norr. 

Anders Lago
Född 1956
Invald i styrelsen 2011
Förbundsordförande
Huvudsaklig utbildning: Universitetsstudier i 
statsvetenskap, nationalekonomi och statistik.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kommun- 
styrelseordförande i Södertälje kommun, 
Styrels ordförande i Telge AB.
Övriga uppdrag: Ledamot Folksam Sak, We effect, 
Stockholms Stadsmission och Berättarministeriet, 
styrelseordförande för Tom Tits experiment.

Lars Göran Andersson
Född 1960
Invald i styrelsen 2007
Vd HSB Göteborg
Huvudsaklig utbildning: Högskoleutbildad inom
kommunikation, Ledarskapsutbildningar.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chefsroller  
inom HSB. 
Övriga uppdrag: Stiftelsen HSB Garantifond,  
HSB Affärsstöd AB, Johanneberg Science Park, 
Coompanion Göteborg.

Michael Carlsson
Född 1963
Invald i styrelsen 2009
Vd HSB Malmö
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieingenjör, 
ledarskapsutbildningar.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef inom 
försäljning, marknad och fastigheter.
Övriga uppdrag: Stiftelsen HSB Garantifond,  
HSB Projekt i Malmö, HSB brf Skogsmården, 
Coompanion Skåne, Centrum för Fastighets-
företagande, ledamot i HSB Affärsstöd AB, 
styrelse ordförande i HSB Finansstöd. 

FÖRBUNDSSTYRELSE

PERSONUNION STYRELSE OCH NOMINERINGSGRUNDER
Föreningens styrelseledamöter utgör även styrelse för HSB ProjektPartner AB. Nomineringsgrunder för HSB Riksförbunds styrelse är kompetens, jämvikt mellan antal 
män och kvinnor, majoritet av förtroendevalda samt föryngring och mångfald. Dessutom tas hänsyn till geografisk spridning och till stora och små HSB-föreningar. 



 HSB RIKSFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2017 | 49

Anders Svensson
Född 1962
Invald i styrelsen 2012
Vd HSB Stockholm
Huvudsaklig utbildning: Utbildningar inom 
ledarskap, företagsekonomi och förvaltning
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chefsroller  
inom HSB.
Övriga uppdrag: Stiftelsen HSB Garantifond,  
HSB Bostad samt HSB-Ledamot.

Lena Rönnberg
Född 1953
Invald i styrelsen 2011 
Ordförande i HSB Uppsala, Uppsala universitet, 
företagsekonomiska institutionen, handelsrätt
Huvudsaklig utbildning: Jur.kand.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Universitets-
adjunkt samt ledaruppdrag inom universitet  
och landstinget.
Övriga uppdrag: Ordförande i landstings - 
fullmäktige i Uppsala län samt ordförande  
i Gamla Uppsala Buss AB.

Jane Svensk
Född 1960
Invald i styrelsen 2011
Kategoriansvarig Inköpare, Inköp och marknads-
avdelningen, HSB Affärsstöd. Personalrepresentant 
Unionen. 
Huvudsaklig utbildning: IHM Business school samt 
företagsekonomi, ledarskap och projektledning.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Inköpsansvarig 
på ett antal olika företag sedan 1987. 
Övriga uppdrag: HSB-Ledamot Brf Båtsmannen 
Större 3, Styrelseledamot Huvudstadens GK. 

Jenny Hjalmarson
Född 1974
Invald i styrelsen 2012 
Ordförande i HSB Stockholm, kvalitetssamordnare 
och projektchef, Famna.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Egen företagare, 
projektledning innovation och utveckling inom vård 
och social omsorg. Deltar också i projekt som 
sakkunnig avseende utformning av bostäder för 
äldre samt personer med funktionsnedsättning. 
Tekn. doktor.
Övriga uppdrag: HSB-Ledamot.

ADJUNGERAD LEDAMOT
Henrik Zäther 
Född 1965
Vd HSB ProjektPartner 
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Ekonomichef. 
Övriga uppdrag: HSB Bostad, ledamot 
lokal bankstyrelse SHB Jönköping.

Vd HSB RIKSFÖRBUND
Pernilla Bonde
Född 1972 
Vd HSB Riksförbund
Huvudsaklig utbildning: Fil mag. 
företagsekonomi.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Forskning inom destinationsutveckling 
ETOUR turistforskningsinstitut,  
marknadschef Jocks och utvecklings - 
chef HSB Riksförbund.
Övriga uppdrag: Cooperatives Europe, 
HSB Finansstöd AB, HSB Tjänste-
utveckling AB, HSB Affärsstöd AB, 
Svensk Kooperation. 

Christer Berglund
Född 1962
Invald i styrelsen 2015
Vd i HSB Södra Norrland
Huvudsaklig utbildning: Samhällskunskap  
och ledarskap. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kriminal vårdare, 
ombudsman, förvaltare, informations- och 
utbildningssekreterare, kommunalråd.
Övriga uppdrag: Stiftelsen HSB Garantifond, 
Mellannorrlands Hospice, styrelseordförande  
i HSB Gemensam IT ekonomisk förening.
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Niklas Widebeck
Född 1963
I HSB sedan 2001
Utredning & Analys
Huvudsaklig utbildning: Universitetsstudier  
i ekonomi.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Revision i EY, 
ekonomiroller på Sveriges Television och HSB. 
Verksamhetscontroller och hållbarhetsutveckling  
i HSB.
Övriga uppdrag: Ordförande Hyresgästernas 
Förlags AB, Revisor i Cooperatives Europé och 
Fastigo.

Pernilla Bonde
Född 1972
I HSB sedan 2003
Vd HSB Riksförbund
Huvudsaklig utbildning: Fil. mag. företagsekonomi.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Forskning inom 
destinationsutveckling ETOUR turistforsknings-
institut, marknadschef Jocks och utvecklingschef 
HSB Riksförbund.
Övriga uppdrag: Cooperatives Europe,  
HSB Finansstöd AB, HSB Tjänsteutveckling AB, 
HSB Affärsstöd AB, Svensk Kooperation. 

Maria Isacsson 
Född 1975
I HSB sedan 2007-2014, 2016
Marknads- och kommunikationschef 
Huvudsaklig utbildning: Fil. kand. i medie- och
kommunikationsvetenskap, Fil. mag. i praktisk 
svenska. Stockholms och Uppsala universitet. 
UGL – ledarskapsutveckling. Bergs School of 
communication, Poppius journalistskola.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kommunikatör: 
Sveriges Ingenjörer, eu-supply.com, Söder - 
sjuk huset, HSB Stockholm, HSB Riksförbund.
Kommunikationsansvarig: Stockholms universitet. 
Marknads- och kommunikationschef: HSB 
Riksförbund. 
Övriga uppdrag: Volontär: Berättarministeriet  
och Äldrekontakt. Författare (Hoi Förlag och B. 
Wahlströms bokförlag).

Bodil Markusson
Född 1966
I HSB sedan 2015
Stabs- och koncernekonomichef 
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Finans- och 
ekonomichef inom fastighet, hotell och 
energibolag.
Övriga uppdrag: Fullmäktigeledamot i  
Länsförsäkringar Stockholm.

Sofia Hagman
Född 1969
I HSB sedan 2015
Chef Hållbarhet och Public Affairs
Huvudsaklig utbildning: Pol mag, Stockholms och 
Uppsala universitet, Executive MBA Handelshög-
skolan i Stockholm.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CSR-ansvarig 
KPA Pension, CSR manager Trygg-Hansa, 
kommunikationschef Plan International (Sverige). 
Övriga uppdrag: Fd styrelseordförande i RFSUs 
insamlingsstiftelse, utsedd expert från finansiella 
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